POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA GYMNÁZIU NAD KAVALÍRKOU

1. Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. V tyto dny je škola otevřena již od 7.15. Pokud se žák
tyto dny prezenční výuky neúčastní, je testován ihned v den, kdy se do školy dostaví.
2. Pokud začíná výuka později, tak testování začíná vždy 30 minut před začátkem vyučovací
hodiny, za stejných pravidel.
3. Po příchodu ke škole projdete vrátnicí za dodržení všech již známých hygienických opatření,
kde se dozvíte testovací učebnu.
4. „Čipnete si“, jdete se přezout a pak se přes první mezipodlaží odeberete do přidělené
testovací učebny v L křídle budovy.
5. V příslušné testovací učebně obdržíte od dozírajícího pracovníka (dále jen DP) testovací sadu,
usednete na vyznačené místo a podle návodu se otestujete. DP vám může pomoci radou,
avšak samotný stěr neprovádí!
6. Po uplynutí vyhodnocovací doby odevzdáte test DP a vyslechnete výsledek, který je DP
zaznamenán.
7. Pokud je test negativní, můžete odejít do své třídy, kde se připravíte na výuku, která začíná
v 7.50, pokud není rozvrhem stanoveno jinak. Jestliže je test pozitivní, budete izolován
v určené místnosti na škole, kde DP zařídí vše potřebné k vašemu urychlenému opuštění
školy.

Obecné pokyny
-

-

-

Tento postup při testování i ostatní pokyny k této problematice vycházejí z vládních nařízení,
která jsou pro školu povinná, a škola je pouze konkretizuje na základě svých provozních
podmínek.
Všechny situace vyplývající z výsledku testu, jak pro testovaného, tak i ostatní žáky, vycházejí
z platných pokynů MZd, MŠMT i KHS a jsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu.
Předpokládáme, že zákonní zástupci a zletilí žáci již doma sami vyhodnotí, jestli žák školy
nepředstavuje potenciální ohrožení kolektivu.
Odmítnutí testování ze strany žáka nebo jeho zákonných zástupců znamená, že žák se
prezenční výuky nemůže zúčastnit, ale škola nemá povinnost mu tuto výuku nahradit
distanční formou.
Platnost tohoto dokumentu je časově omezena trváním vládních protiepidemických opatření.

Mgr. Jiří Matějka
ředitel školy

Příloha: Diagram testování MŠMT

