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Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 

 

 

 

Testování zaměstnanců a žáků, ochrana dýchacích cest 

(pokyn ředitelky školy) 

                                                 9. 4. 2021 
 

Č. j. 531/2021/2021 

 

 

 

 

Testování žáků 

 

 

Od pondělí 12. 4. 2021 probíhá pravidelné testování žáků školy.  

 

 

Testování se neúčastní žáci, kteří: 

 

 prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RP-PCR testu 

s pozitivním výsledkem – žák musí doložit tuto skutečnost škole prokazatelně 

 mají certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo 

více než 14 dnů 

 předloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu nebo POC antigenního testu provedeném 

na odběrovém místě s negativním výsledkem 

 

Doklad předloží v kanceláři vedení školy (přednostně Mgr. Mrštinové). 

 

Vzhledem k tomu, že na naší škole nebude probíhat pravidelná prezenční výuka a žáci mohou 

docházet pouze na konzultace, budeme při testování dodržovat tento postup: 

 

 testování probíhá v případě konzultací 2 a více žáků najednou 

 učitel, který pozve žáky (max. 6 žáků) na konzultaci, oznámí s předstihem emailem Mgr. 

Mrštinové termín konzultace 

 testování 1 – 2žáků řídí odpovědný zaměstnanec školy – Mgr. Mrštinová, v případě větší skupiny 

žáků učitel, bezprostředně po příchodu žáka do školy. Jednotlivci přichází do kanceláře Mgr. 

Mrštinové, skupiny čekají v učebně v přízemí, kterou jim sdělil učitel. 

 učitel vyzvedne v kanceláři vedení školy potřebný počet testovacích sad 

 

 

 

Žák zařazený do testování: 

 

 dostane testovací sadu testu SARS-CoV – 2 Antigen Rapid Test od odpovědného zaměstnance 

školy nebo od učitele (v případě vyššího počtu žáků na konzultaci) a podle návodu (je součástí 

tohoto dokumentu) provede testovací stěr, vloží do obalu, obal nechá otevřený a předloží 

odpovědnému zaměstnanci nebo učiteli 

 odpovědný zaměstnanec nebo učitel přidá testovací látku 

 testovaný žák zavře testovací obal, vezme si jej do testovací místnosti a po 15 minutách předloží 

výsledek testu 

 vyhodnocený test se odkládá do speciální sběrné nádoby (místo vysvětlí OP) 

 testovaný žák dostane potvrzení o výsledku testování 
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Potvrzení o testování  
 
Zaměstnanec / žák a třída ………………………………  
byl dne …………………………………………. testován  
testem SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test  
 
s výsledkem negativní / pozitivní.  
 
Podpis: 

 

 

Zletilý žák s pozitivním testem odchází ze školy, oznamuje výsledek praktickému lékaři a postupuje 

dle jeho pokynů. Škola hlásí hygienické stanici HMP. 

U nezletilého žáka s pozitivním testem je nejprve informován zákonný zástupce žáka, po dohodě se 

zákonným zástupcem žák odchází ze školy. 

 

Žák s negativním testem pokračuje ve výuce (v konzultaci s učitelem). 

 

Hlavní odpovědný zaměstnanec (Mgr. Kateřina Mrštinová) hlásí denně statistické údaje do SW 

aplikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. 

 

 

Frekvence testování 

 

 žáci jsou testováni dvakrát týdně, poprvé v den prvního příchodu do školy a následně po 2 -3 

dnech 

 

 

Ochrana dýchacích cest, dodržování hygienických pravidel 

 

 ve středních školách je povinnost u žáků i všech zaměstnanců nosit respirátor  

 všichni si dezinfikují ruce, dodržují bezpečnou vzdálenost 

 

 

 

 

 

RNDr. Zdeňka Hamhalterová 

ředitelka školy 
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