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Žáci – hygienická pravidla a organizace antigenního testování na
VOŠ a SPŠ Šumperk 8. 11. a 15. 11. 2021
Pro potřeby tohoto postupu testování žáků se v textu žákem rozumí žáci SPŠ i studenti VOŠ.
1. Screeningové testování listopad 2021:
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Žáci jsou povinni dodržování zásady osobní a provozní hygieny. V co nejkratším čase po
příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v
dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou
dobu svého pobytu ve škole.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy
a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty – respirátor FFP2.
Testování proběhne 8. a 15. 11. od 7. 30h na učebnách dle rozpisu učeben, žáci rozpis obdrží
vždy v pátek před termínem testování e-mailem a současně bude vyvěšen vedle přehledu
suplování (nástěnka před šatnami).
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu
180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní
výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Je nutné toto doložit pro zaznamenání ve
škole.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování
později nebo další den,vyzvedne si test u třídního učitele a bezprostředně pod dohledem
TU se otestuje.
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
▪ použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení
▪ nesmí cvičit ve vnitřních prostorách; převlékají se s odstupem od ostatních osob a
nesmí použít sprchy
▪ v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních
osob minimálně 1,5 metru
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.
▪ plnoletý opouští školu, DM a hlásí se ke svému lékaři
▪ nezletilý s písemným souhlasem rodičů (Příloha1) opouští školu, DM a vyučující dohlížející osoba informuje rodiče. Nemá-li nezletilý souhlas rodičů, jsou rodiče
informováni a do jejich příjezdu je nezletilý izolován od ostatních osob do izolační
místnosti (místnost č. 4 - vedle vchodu ze dvora do hl. budovy). Po opuštění školy, DM
se nezletilý hlásí ke svému lékaři.
Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení
negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace.
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Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka s opuštěním školy bez doprovodu.

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce s opuštěním školy bez doprovodu v případě pozitivního výsledku
antigenního testování, které bude probíhat na škole.
Jméno žáka

.................................................................................................................

Třída

.................................................................................................................

Souhlasím, aby můj syn/dcera v případě pozitivního výsledku antigenního testování opustil školu bez doprovodu.
Vysvětlení: V případě, kdy škola nemá k dispozici Váš souhlas a Váš syn/dcera bude mít pozitivní test antigenního
testování, bude umístěn/umístěna do karanténí místnosti a školu bude moci opustit až po příjezdu zákonného
zástupce.

V …………………dne ………..

Podpis zákonného zástupce: ………………………

