Vážení žáci, zákonní zástupci,
od pondělí 12. 4. 2021 je povinnost testovat všechny přítomné osoby ve školách, a to bez ohledu na,
důvod návštěvy školy. Testování se tak týká všech žáků, kteří do školy budou docházet v této první
etapě návratu žáků do škol na individuální nebo skupinové konzultace.
Pro všechny žáky nadále platí možnost individuálních konzultací, tedy jeden pedagog – jeden žák.
Nově jsou od pondělí 12. 4. 2021 umožněny skupinové konzultace žáků závěrečných ročníků,
maturantů v maximálním počtu 6 žáků.
Za účelem testování máme k dispozici testovací sady antigenních testů, které jsou žákům poskytovány
zdarma.
Testování bude probíhat formou samotestování dle návodu viz Příloha č. 1.
Instruktážní video: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
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Po příchodu do školy je každý žák povinen sdělit na vrátnici důvod návštěvy školy. Pokud bude
návštěva školy důvodná, bude do školy vpuštěn.
Příchod do školy je žák povinen evidovat prostřednictvím elektronického docházkového
systému (chip).
Dostaví se do kanceláře školy, kde obdrží instrukce ohledně testování.
Dle instrukcí provede za dohledu zaměstnance školy samotestování.
V případě negativního testu pokračuje v plnění důvodu návštěvy školy.
V případě pozitivního výsledku testu postupuje žák dle instrukcí zaměstnance školy
vykonávajícího dohled. Školou bude bezprostředně kontaktován zákonný zástupce a ve
spolupráci s ním bude stanoven další postup opuštění školy pozitivně testovaným žákem.
Odchod ze školy je žák povinen evidovat prostřednictvím elektronického docházkového
systému (chip).

Pokud žák spadá do některé z kategorií osob nepodléhajících testování viz Příloha č. 2, oznámí tuto
skutečnost při příchodu v kanceláři školy a danou skutečnost prokazatelně doloží lékařským
potvrzením, prohlášením zákonného zástupce apod.
V případě plánované přítomnosti ve škole se žák dostaví s dostatečným předstihem. Předpokládaná
délka testování je cca 15 minut.
Žáci neúčastnící se konzultací, zákonní zástupci a jiné třetí osoby navštěvují školu pouze v nutných,
neodkladných záležitostech. Návštěvu a její důvod je nutno předem oznámit telefonicky nebo emailem prostřednictvím kanceláře školy, aby mohl být školou stanoven další postup nevyžadující
testování, jako je předání věcí, vyřízení dané záležitosti na vrátnici apod. Stejně tak škola zajistí na
vrátnici předání obědů žákům, kteří v době uzavření škol využívají školní stravování. V případě nutnosti
návštěvy školy a nemožnosti výše uvedeného postupu je nutné, aby daná osoba prokazatelně doložila
některou z podmínek uvedenou v Příloze č. 3. Osobám uvedeným v tomto odstavci není škola povinna
testy poskytnout.
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