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Žáci - organizace antigenního testování na VOŠ a SPŠ Šumperk
Pro potřeby tohoto postupu testování žáků se v textu žákem rozumí žáci SPŠ i studenti VOŠ.
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Žáci se testují při prvním vstupu do školy, ateliérů, domova mládeže. Platnost negativního testu
je tři dny včetně dne testování. V případě, že tato doba uplyne a žák má další výuku, je nutno
provést nový test.
Je nutné, aby nezletilí žáci pro případ pozitivního výsledku testu měli u sebe písemný souhlas
rodičů pro opuštění školy bez doprovodu (PŘÍLOHA).
Žáci budou do školy přicházet hlavním vchodem školy, nepřezouvají se, školní šatny jsou
uzavřeny. Žáci, kteří budou mít výuku na ateliérech v kasárnách, jdou přímo na testování do
ateliérů v kasárnách.
Na DM po příjezdu k ubytování se žáci přemístí do prostoru nad jídelnou, který je určen pro
testování.
Převlečení do dílen a ateliérů si vyzvednou žáci z šaten při první vyučovací hodině za dohledu
vyučujícího. Po skončení výuky si je odnášejí domů, do šaten již nebude možný vstup. Na další
dny si již nosí z domova.
Po příchodu do školy se žáci neprodleně přesunou do tříd určených rozpisem. Aktuální rozpis
bude na nástěnce naproti vchodovým dveřím, u ateliérů je rozpis vyvěšen na vchodových
dveřích kasáren.
Žáci se dostaví k testování minimálně 20 minut před začátkem vyučovací hodiny, na kterou
přišli (je vyznačeno v rozpisu tříd určených k testování). V případě, že první hodina výuky před
kterou se testuje vychází na 7. nebo 8. vyučovací hodinu, dostaví se žáci k testování v 13.30
hodin.
V případě pozdního příchodu žáka do školy, nebo pokud se některý žák nebude moci zúčastnit
testování v určený den, po příchodu do školy půjde za dohlížející osobou u vchodu a nechá se
otestovat mimořádně. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
Bez testování nebo potvrzení o proběhlém platném testování nesmí žák pokračovat dále do
budovy školy.
Pokud je výsledek negativní, žák odchází na výuku, u DM se ubytuje.
Pokud je výsledek pozitivní, plnoletý žák opouští školu, DM a hlásí se ke svému lékaři.
Nezletilý s písemným souhlasem rodičů opouští školu, DM a škola informuje rodiče. Nemá-li
nezletilý souhlas rodičů, jsou rodiče informováni školou a do jejich příjezdu je nezletilý
izolován od ostatních osob do izolační místnosti. Po opuštění školy, DM se nezletilý hlásí
ke svému lékaři.

PŘÍLOHA:
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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: ………………………

