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INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. LEDNA DO 16. LEDNA 2022
V období od 3. ledna do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
na začátku první vyučovací hodiny. Žáci, kteří mají výuku od 7 hodin, se testují na začátku této nulté hodiny.
Žáci, kteří navštěvují ranní školní družinu, testují se zde. Od pondělí 17. ledna 2022 se žáci testují 1x týdně,
pravidelně v pondělí. Nově se testují všichni žáci, tj. ti s dokončeným očkováním i ti, co jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se žák nepodrobí testu, musí nosit ochranný prostředek po celou
dobu výuky i ve společných prostorách.
Pokud žák není přítomen testování v pondělí nebo ve čtvrtek, bude otestován v den příchodu do školy. Žáci
1. stupně se testují u vyučujícího 1. vyučovací hodiny, žáci 2. stupně přichází na testování v 7,45 do
ředitelny.
Postup při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole:
V PONDĚLÍ – pozitivního žáka vyzvedává zákonný zástupce, ostatní žáci pokračují ve výuce
VE ČTVRTEK – pozitivního žáka vyzvedává zákonný zástupce, ostatní žáci třídy přechází do tzv. režimu
„test-to-stay“. Žáci zůstávají ve škole v režimovém opatření:
- následující dny se budou všichni spolužáci pozitivně testovaného testovat antigenními testy
- ochranné prostředky dýchacích cest (rouška/respirátor) používají po celou dobu vzdělávání
- u této skupiny je zachována homogenita skupiny, z tohoto důvodu může docházet k neplánovaným
změnám v rozvrhu
- žáci používají hygienické zařízení určené školou pouze pro tyto žáky
- žáci dodržují odstup od ostatních osob při stravování v jídelně (bude-li to organizačně možné, budou
se stravovat mimo ostatní žáky).
Tato opatření platí do výsledku PCR testu žáka, který byl pozitivně ve škole testován antigenním testem.
Zákonní zástupci mají povinnost obratem informovat školu (třídního učitele) o výsledku testu žáka.
Pokud je výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka pozitivní, nastává proces, kdy celá třída nastupuje do
karantény. Pokud je výsledek PCR testu spolužáka negativní, třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.
Od pondělí 3. ledna 2022 přechází škola na nový způsob předávání údajů o pozitivních antigenních testech
žáků. Z tohoto důvodu již rodiče při pozitivním výsledku testu ve škole nekontaktují dětského lékaře k vydání
e-Žádanky pro PCR test, ale vyčkají SMS zprávy s číslem e-Žádanky. Teprve poté může proběhnout odběr,
na některých místech je nutné si termín rezervovat.

V České Třebové dne 1. ledna 2022

Mgr. Pavlína Vomáčková
ředitelka

