PRAVIDLA PRO TESTOVÁNÍ V ZŠ ŠTĚRBOHOLY – LISTOPAD 2021

Č.j.: ZŠ/401/2021

V Praze dne 2. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a Informace MŠMT ze dne 2.11.2021
vydávám tuto vnitřní směrnici.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ










Ve dnech 8. a 15. listopadu proběhne ve škole preventivní screeningové testování žáků na
onemocnění Covid-19. Testování bude probíhat neinvazivním antigenním testem, tzv.
samoodběrem. V případě žáků 1. – 3. ročníku je při provádění testu umožněna asistence třetí
osobou – zákonným zástupcem nebo jinou zákonným zástupcem písemně pověřenou osobou,
a to po předchozí dohodě s třídní učitelkou. V těchto případech bude testování probíhat
v chodbě u levého bočního vchodu do budovy pod dohledem vychovatelky ŠD v době od 7.45
hod do 8.00 hod.
Testování bude probíhat po příchodu do školy v kmenové učebně třídy pod dohledem třídní
učitelky, asistentky pedagoga nebo vychovatelky ŠD. V případě, že se žák dostaví v den
testování do ranní školní družiny, bude testován ve školní družině pod dohledem vychovatelky.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test bezprostředně po svém příchodu pod dohledem vychovatelky ŠD.
Pozdější příchod žáka je nutné nahlásit předem třídní učitelce.
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) a předloží škole certifikát či potvrzení, případně žák, který
doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší než 24 hodin pro
antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd:
- povinnost použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorech
školy,
- povinnost použití ochrany dýchacích cest ve venkovních prostorech, pokud není možné
dodržet rozestup 1,5 metru,
- zákaz cvičení ve vnitřních prostorech, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 metrů,
- zákaz zpěvu, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 metrů,
- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů povinnost dodržovat rozestup od
ostatních osob minimálně 1,5 metru.
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Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby, které nemohou mít ze
závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost
prokáže škole lékařským potvrzením.
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování tj.
do 21. 11. 2021.
Postup testování:
1. Třídní učitelka obdrží od koordinátora testování:
- testovací sady Sejoy nebo Genrui
- jednorázové rukavice
- koš + plastové odpadkové pytle
- formulář evidence výsledků testování
2. Před příchodem žáků učitelka třídu vyvětrá.
3. Po příchodu do učebny si žáci vydezinfikují ruce. Lavice zůstanou prázdné.
4. Žáci mají po celou dobu testování (s výjimkou provedení samoodběru) zakryty dýchací
cesty.
5. Dohlížející pedagogičtí pracovníci rozdají žákům testovací sady. Před testováním seznámí
žáky se způsobem provedení testu (viz příloha). Je možné využít krátká instruktážní videa
Instruktážní video AG testy Genrui - YouTube, https://youtu.be/TZxDmLPZZSo
6. Po vyhodnocení testů zapíše třídní učitelka výsledky testů do formuláře pro příslušný
testovací den.
7. Po ukončení testování žáci vyhodí použité testovací sady do odpadkového koše s pytlem.
8. Pedagog vyhazuje použité rukavice do koše a koš vynáší na chodbu.
9. Provozní zaměstnanec otře po testování lavice dezinfekčním prostředkem a odnáší
zavázaný odpadkový pytel s testovacími sadami do nádoby směsné odpadu.
10. Koordinátor převezme formulář evidence výsledků testů a nepoužité testy.





V případě pozitivního testu bude žák umístěn do „izolační místnosti“ (učebna ZŠ č. 4), kde
vyčká pod dozorem pověřeného zaměstnance do příchodu zákonného zástupce. Třídní učitel si
u koordinátora testování vyžádá potvrzení o tom, že žák byl pozitivně testován, které je
následně předáno zákonnému zástupci. Zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním
testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.
Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna
osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní
žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá
povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje
obdobně jako při běžné absenci.
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TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ





Doložit výsledek testu (ne starší než 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test) se
týká také zaměstnanců škol, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali Covid-19 v posledních 180
dnech.
Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy.
V případě, že zaměstnanec nepředloží negativní test, je povinen nosit ochranný prostředek
k zakrytí úst a nosu ve všech prostorách budovy nebo ve venkovním prostoru, pokud nelze
dodržet rozestup min. 1,5 metru od ostatních osob.

OBECNÁ USTANOVENÍ


Koordinátor testování : Kateřina Ševítová.
Koordinátor zodpovídá:
- za organizaci testování žáků a zaměstnanců v ZŠ Štěrboholy
- za evidenci a distribuci testovacích sad pověřeným zaměstnancům a
ostatním zaměstnancům ZŠ
- za předávání informací o výsledcích testů v aplikaci CovidFormsApp.



Ochrana osobních údajů: K údajům o výsledcích testu konkrétního žáka nebo jiné osoby
podléhající testování má přístup pouze pověření pracovníci školy (třídní učitelky, vychovatelky,
koordinátor testování).
Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na
základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování
těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže škola v tomto případě souhlas
nezajišťuje.



Tato směrnice nabývá účinnosti dne 8. 11. 2021.

Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka školy
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Příloha č. 1

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ – testy GENRUI
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Po celou dobu testování žáci sedí na svých místech a mají zakryty dýchací cesty (s výjimkou
doby samoodběru)
3. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
4. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu GENRUI - připraví si všechny komponenty –
tyčinku s tamponem, zkumavku s ředidlem, testovací kartu a sáček na biologický odpad.
5. Zkumavku s ředidlem odzátkuje a umístí do stojánku.
6. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní
dírky - přibližně 2,5 cm hluboko - a jemně 5krát otočena nejméně po dobu 15 sekund,
následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným
způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět
nasadí roušku.
Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
7. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
vloží tampon se vzorkem do zkumavky s roztokem a otočí jej 5krát až 6krát proti stěně
zkumavky,
poté nechá stát cca 1 minutu,
stiskne stěnu zkumavku, vyjme tampon a vyhodí je do sáčku na biologický odpad,
zkumavku zavře a dobře promíchá,
vyjme testovací kartu z obalu,
 otevře malé bílé víčko v horní části zkumavky, přidá 3-4 kapky roztoku svisle do otvoru
pro vzorek na testovací kartě.
8. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Po době delší jak
20 minut se test nevyhodnocuje a použije se nový test.
9. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
10. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do tabulky testovaných vč. chybných testů.
11. Žáci umístí použité karty a zkumavky do sáčku na biologický odpad, který vyhazují do
připraveného odpadkového koše.
Instruktážní video AG testy Genrui - YouTube
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PRŮBĚH TESTOVÁNÍ – testy SEJOY
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Po celou dobu testování žáci sedí na svých místech.
3. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
4. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu Sejoy, připraví si
všechny komponenty – tyčinku s tamponem, zkumavku a testovací kazetu (zatím ji
nerozbaluje).
5. Zkumavku umístí do stojánku. Dohlížející osoba nakape celý obsah lahvičky (pipety)
s extrakčním činidlem do každé zkumavky, aniž by se dotkla okraje zkumavky.
6. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní
dírky - přibližně 2,5 cm hluboko - a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek
stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo
dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
7. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
vloží tampon se vzorkem do zkumavky s předem připraveným roztokem a otáčí jej
zhruba 10 vteřin,
zatlačí hlavu tampónu na stěnu zkumavky,
stiskne prsty zkumavku a vytahuje tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny,
nasadí víčko - kapátko na zkumavku, pevně ji uzavře,
rozbalí připravenou testovací kazetu a nakape 2 kapky roztoku do otvoru pro vzorek.
8. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce cca 20 minut. Výsledky po 30
minutách jsou neplatné a je potřeba provést nový test.
9. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
10. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do tabulky testovaných vč. chybných testů.
11. Žáci vyhazují použité testovací sady do připraveného odpadkového koše.

Videonávod: https://youtu.be/TZxDmLPZZSo
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