Testování dětí a žáků od 12. 4. 2021

1. Obecná pravidla
Podmínkou pro vstup dětí a žáků do MŠ nebo ZŠ je podstoupení antigenního testu 2x týdně,
vždy v pondělí a ve čtvrtek (pokud je dítě nebo žák v den testování nepřítomen, podstoupí
test při dalším vstupu do školy)
Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID 19 a zároveň neuplynulo
více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit
(potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné nebo elektronické
podobě, atp.). Pro testování dne 12. 4. postačí výjimečně čestné prohlášení s následným
doložením výše uvedených potvrzení nejpozději do dalšího testovacího dne.
Pokud se dítě nebo žák nezúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti na testování, bude jeho
absence omluvena, škola mu zajistí distanční vzdělávání v omezeném rozsahu.
U dětí v MŠ a žáků 1. – 3. ročníku ZŠ je možná asistence třetí osoby (zákonný zástupce nebo
osoba pověřená zákonným zástupcem), pravidla pro jejich přítomnost jsou uvedena níže.
2. Testování v MŠ
Testování proběhne při příchodu dítěte u vchodu do MŠ za účasti doprovázející
osoby.
Po provedení testu vyčká dítě s doprovodem na výsledek (cca 15 minut) před budovou MŠ.
Pokud je výsledek testu negativní, odchází dítě do budovy MŠ, kde se zúčastní vzdělávání.
Pokud je výsledek testu pozitivní, vydá škola potvrzení o pozitivním testu, dítě s doprovodem
odejde domů a zákonný zástupce informuje neprodleně lékaře dítěte o pozitivním testu.

3. Testování v ZŠ
Žáci po příchodu do školy odcházejí do svých kmenových tříd pod dohledem vychovatelky ŠD.
V 7,40 hodin zahájí třídní učitelka testování. Po skončení testování přechází třída do běžného
vyučování dle rozvrhu.
Pokud je výsledek testu negativní, pokračuje žák ve vzdělávání dle rozvrhu. Pokud je výsledek
testu pozitivní, vydá škola potvrzení o pozitivním testu, žák je izolován od ostatních v izolační
místnosti a škola informuje rodiče o pozitivním výsledku testu a nutnosti vyzvednout žáka ze
školy. Zákonný zástupce informuje neprodleně lékaře dítěte o pozitivním testu.
Zákonní zástupci (příp. jimi pověřené osoby), kteří chtějí být přítomni testování, vyčkají před
budovou školy do 7,40 hodin. Po zvonění na 1. hodinu mohou vstoupit do budovy školy a
zúčastnit se testování svého dítěte. Po odebrání vzorku odcházejí před budovu školy, kde
mohou vyčkat na výsledek testování (cca 15 minut). Pokud je výsledek žáka pozitivní, obdrží
potvrzení a mohou si své dítě odvést domů.
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