ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ NA GHB OD 3. 1. 2022

Na základě změn mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 22. prosince 2021 a ze dne
29. prosince 2021 s účinností od 3. ledna 2022 bude vždy v pondělí a ve čtvrtek probíhat antigenní testování všech
studentů školy následujícím způsobem:
A. STUDENTI, KTEŘÍ ZAHAJUJÍ VÝUKU VE ČTVRTEK NEBO PONDĚLÍ PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINOU:
- testování se uskuteční v rámci první vyučovací hodiny pod dohledem vyučujícího dle běžného rozvrhu,
- studenti vstoupí do třídy s náležitou ochranou dýchacích cest a pod dozorem vyučujícího provedou test,
- pokud bude výsledek testu negativní, nosí studenti ochranu dýchacích cest pouze při pohybu ve společných
prostorách – tak jako doposud,
- po ukončení testování ve třídě probíhá výuka první hodiny obvyklým způsobem,
- studenti, kteří se prokážou platným PCR testem ne starším 72 hodin nebo platným AG testem ne starším 24
hodin provedeným poskytovatelem zdravotnických služeb, se ve škole testovat nemusí.
B. STUDENTI, KTEŘÍ ZAHAJUJÍ VÝUKU JINDY NEŽ V PO NEBO ČT PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINOU:
- studenti, kteří mají v pondělí nebo ve čtvrtek nultou hodinu, budou testováni během této hodiny,
- studenti 4.C, 4.D, 8.A, kteří mají v pondělí nebo ve čtvrtek od 8.10 semináře, budou otestováni na těchto
seminářích, ostatní studenti těchto tříd se dostaví vždy v 9.30 do UTA a budou otestováni zde,
- studenti 7.A, 3.C a 3.D, kteří mají ve čtvrtek od 7.15 seminář s Mgr. Liborem Tomanem (SEKP), se otestují
v tomto semináři, ostatní studenti těchto tříd budou otestováni na začátku 2. hodiny (3.C ČJ SECK/MA KRAL;
3.D ČJ BOUC, 7.A ZSV LAKO),
- studenti, kteří nejsou na testování přítomni z důvodu absence, se dostaví k testování do kanceláře
bezprostředně po svém prvním příchodu do školy.
C. CO SE BUDE DÍT PO POZITIVNÍM TESTU STUDENTA VE TŘÍDĚ:
- pokud je student pozitivně testován, jsou informováni jeho zákonní zástupci, student odchází ze školy a řídí
se pokynem pro studenty s pozitivním AG testem,
- pokud je student pozitivně testován v pondělí zůstává po jeho odchodu zbytek třídy v běžném režimu,
- pokud je student pozitivně testován ve čtvrtek:
o zbylí studenti pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole až do doby sdělení výsledku potvrzujícího
PCR testu,
o v této době jsou všichni studenti povinni nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu svého pobytu
ve škole,
o dále jsou v této době všichni tito studenti testováni každý den na začátku výuky,
o zároveň musí být v této době dodržena homogenita tříd, což se promítne do výuky seminářů ve
třetím a čtvrtém ročníku následovně:
▪ tyto semináře budou realizovány hybridně:
▪ vyučující semináře se v obvyklé učebně sejde se studenty, jejichž třídy byly testovány
negativně,
▪ zároveň vysílá přes Teams pro studenty třídy, ve které se vyskytl pozitivní test,
▪ tito studenti zůstávají ve své kmenové učebně, případně v náhradní učebně a přes své
zařízení vybavené sluchátky se připojí k vysílanému semináři,
o pokud je potvrzující PCR test negativní, pokračují všichni studenti ve výuce běžným způsobem,
o pokud je potvrzující PCR test pozitivní, řídí se škola pokyny KHS.

