Pravidla testování žáků Základní školy Lužiny na onemocnění covid-19, platná
od 12. 4. 2021 – vypracováno podle metodického pokynu MŠMT
- Přítomnost žáka na testování je podmínkou pro jeho účast na prezenční výuce, školním
stravování přímo v jídelně nebo pro docházku do školní družiny. Všichni žáci, jejichž
aktuální mentální nebo psychický stav to umožňuje, musí být současně také vybaveni
zdravotnickými rouškami nebo respirátorem.
- Testování musí probíhat ve škole, domácí samotestování je vyloučené.
- Do školy je umožněn přístup také žákovi, který předloží negativní výsledek PCR testu nebo
negativní výsledek antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48
hod.
- Žák, který vykazuje příznaky nějakého onemocnění, nesmí být testován a odchází domů,
rodiče kontaktují praktického lékaře.
- Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19
nařízenou izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním
výsledkem. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit. Pokud není prokazatelně
doložena, žák je testován.
- Odběr vzorku (neinvazivní výtěr nosu) provádějí žáci podle instrukcí samostatně,
s výjimkou dále uvedenou.
- Instruktážní video k odběru vzorku je k dispozici na této adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20







Žákům s vysokou potřebou podpory může pomoci s odběrem vzorku zákonný
zástupce nebo jím písemně pověřená osoba.
Asistující osoby dodržují všechna platná mimořádná opatření – povinné respirátory
pro dospělé osoby ve školách, dezinfekce rukou, vzdálenost. Nad jejich rámec
prosíme v podmínkách školy o jednorázové návleky na obuv, doporučujeme
jednorázové rukavice.
Na asistující osoby se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu třetích osob ve školách. Je
však nutné čas jejich přítomnosti zkrátit na minimum, přítomní zaměstnanci školy
budou regulovat příslušnými pokyny počet osob přítomných v místnosti.
Po odebrání vzorku neprodleně asistující osoba opustí budovu školy a vyčká venku na
informaci ohledně výsledku testu – cca 15 minut.

- Pokud je výsledek testování žáka pozitivní, je vždy informován zákonný zástupce, který si
dítě vyzvedne, pokud se nejedná o žáka, který má předem písemně vyjádřený souhlas se
samostatným odchodem ze školy pro tuto situaci.
- Před odchodem ze školy zákonný zástupce/žák obdrží potvrzení školy o pozitivním
výsledku AG testu. Následně zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který vystaví elektronickou žádanku na kontrolní PCR test.

- Po dobu čekání na potvrzení je pozitivní žák umístěn pod dohledem dospělého v izolační
místnosti.
- Pokud se ve třídě objeví pozitivní žák v pondělí, ostatní negativně testovaní spolužáci
pokračují ve výuce. Pokud se tak stane jiný den v týdnu, celá třída jde domů a čeká na
kontrolní výsledek PCR testu u daného pozitivně testovaného žáka.
- Je-li kontrolní PCR test daného žáka pozitivní, jsou rodiče povinni to oznámit škole, celá
třída jde do karantény a probíhá distanční výuka.
- Je-li kontrolní PCR test daného žáka negativní, rodiče to doloží škole a celá třída se vrací
k prezenční výuce.

Časový harmonogram pondělního a čtvrtečního testování žáků
Žáci ZŠS a 1. stupně ZŠ – třídy I.A, I.B, II., III.A, III.B, IV., V.A, V.B, VI.B, VIII.C, IX.C, IX.D
s možností asistence zákonných zástupců






vstup do školy - 7.25 hod.
zahájení asistovaného odběru vzorků – 7.30 v jednotlivých kmenových učebnách,
avšak II. tř. je umístěna na testy v hudebně školy z důvodu vysokého počtu žáků a
asistujících
po odběru vzorků asistující osoby opouštějí učebny a vyčkají na výsledek
předpokládané ukončení do 8.00 hod.

Žáci 2. stupně ZŠ – třídy VI.A, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B




vstup do školy povolen - až 7.50 hod.
zahájení testování pod vedením vyučujících stanovených běžným rozvrhem,
v jednotlivých kmenových učebnách – 8.00 hod.
předpokládané ukončení do 8.30 hod.

Žáci, které není nutné testovat (do 90 dní po onemocnění, test potvrzený odběrovým
místem) vstupují do školy v 7.50 hod.
Harmonogram bude případně dle konkrétních praktických zkušeností následně upraven

V Praze dne 7.4.2021

Věra Kozohorská – ředitelka školy

