
Pravidla testování a režimová opatření od 17. 1. 2022

1) Od 17. 1. 2022 se testují všichni žáci a zaměstnanci (i očkovaní  a osoby po prodělání nemoci)
jedenkrát týdně, a to před zahájením výuky nebo práce. Testovacím dnem je pondělí.
V případě pondělní nepřítomnosti se dotyčný testuje v den příchodu do školy.

2) Připomínáme pravidla:
a) Žák a zaměstnanec se testuje v pondělí  podle pokynů vedení školy (žáci od 7.45 hodin,

učitelé od 7.00 hodin). Učitelé se testují ve sborovně (dohled Š. Hrušovská), žáci
v učebnách podle rozvrhu (dohled vyučujícího hodiny v rámci, které se testuje) a ostatní
zaměstnanci v keramice (dohled R. Měkotová).

b) V případě pozdějšího příchodu do školy nebo příchodu do školy v jiný den, než je
pondělí,  se žák nebo zaměstnanec testuje ihned po příchodu, a to v keramice pod
dohledem paní Měkotové.

c) Do doby, než je ukončeno testování, musí mít žák nebo zaměstnanec nasazen
respirátor/roušku.

d) V případě odmítnutí testu musí žáci nosit respirátor/roušku ve všech vnitřních i vnějších
prostorách, nesmí zpívat a cvičit ve vnitřních prostorách a  jíst odděleně od ostatních.

e) Žák nebo zaměstnanec se nemusí testovat, pokud předloží negativní výsledek PCR testu,
který není starší 72 hodin, nebo antigenního  testu, který není starší 24 hodin. Oba testy
musí být provedeny poskytovatelem zdravotnických služeb.

f) Zaměstnanci bez dokončeného očkování i nadále nosí ve všech vnitřních a vnějších
prostorách školy respirátor.

3) Pokud se zaměstnanec nepodrobí testu, nosí ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy
respirátor, stravuje se odděleně od ostatních a dodržuje ve všech vnitřních i vnějších
prostorách školy rozestup od ostatních 1,5 m.

4) Pravidla po pozitivním antigenním testu žáka:
a) Pozitivně testovaný obdrží od školy potvrzení o pozitivitě antigenního testu.
b) Zletilý pozitivně testovaný odchází domů, u nezletilého je kontaktován zákonný zástupce,

který si ho vyzvedne/případně škole zašle žádost o uvolnění, aby žák mohl sám školu
opustit.

c) Zbytek třídy přechází do tvz. režimu „test to stay“ – testují se každý den, nosí po ve všech
vnitřních a vnějších prostorách školy respirátor, nezpívají, necvičí a jedí odděleně od
ostatních, a to vše až do výsledku PCR testu pozitivně antigenně testovaného žáka.

d) V případě negativního PCR testu  se třída vrací ke standardnímu režimu výuky.
e) V případě pozitivního PCR testu nastupuje standardní proces jako v každém případě

pozitivity PCR testu – kontaktování KHS.
5) Pravidla po pozitivním antigenním testu zaměstnance školy:

a) Zaměstnanec obdrží od školy potvrzení o pozitivitě antigenního testu.
b) Zaměstnanec odchází domů a musí se podrobit PCR testu.
c) Pozitivní výsledek PCR testu musí bez prodlení nahlásit škole, následuje trasování KHS.
d) V případě negativního výsledku PCR testu se vrací do zaměstnání ve standardním režimu.

6) Vzhledem k novým podmínkám stanovení karantény, bude karanténa při splnění stanovených
podmínek (rizikový kontakt s osobou, u níž bylo potvrzeno onemocnění covid-19 PCR testem
či Ag testem provedeným poskytovatelem zdravotních služeb) nařízena ze strany KHS i
osobám s očkováním (včetně 3. dávky) a osobám po prodělané nemoci covid-19 v posledních
180 dnech.
Podle pravidel pro určování rizikového kontaktu ze strany KHS, a tedy rozhodování o
karanténě dotčených osob, je zásadní skutečnost, zda při kontaktu měly osoby nasazenu
adekvátní ochranu dýchacích cest nebo nikoliv.
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