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Informace pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Na základě Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022
vzhledem ke COVID-19 a na Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská
zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění
COVID-19 proběhne ve škole preventivní screeningové testování žáků školy v denní
formě vzdělávání s frekvencí 1. září, 6. září a 9. září 2021.

Jak bude testování probíhat?
• Do školy vstupuje žák s nasazeným respirátorem nebo chirurgickou rouškou.
• Provede dezinfekci rukou a odchází do určené třídy (místnosti) dle pokynů na nástěnce

u recepce.
• Pověřený pedagog rozdá testy a vysvětlí postup testování.
• Žák provádí samotestování, řídí se pokyny pedagogického pracovníka.
• Pokud nebude žák v den stanovený pro testování ve škole přítomen nebo se dostaví

později, bude testován ihned po příchodu do školy.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů, u kterých není nutná
asistence zdravotnického personálu.

Výjimka z testování:
• splnění podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně

dokončeném očkování)
• laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního

pozitivního testu na COVID-19)
• doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 7 dní

v případě RT-PCR vyšetření nebo 72 hodin v případě POC testu)

Pozitivní výsledek

• Zletilý žák obdrží potvrzení o pozitivním testu a odchází domů.

• Nezletilý žák odchází do izolační místnosti. Pokud má souhlas zákonného zástupce
k samostatnému odchodu ze školy, odchází domů. Obdrží potvrzení o pozitivním
testu.

• Pozitivně testovaný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo
jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele
zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického
lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního
vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. O
výsledku vyšetření je povinen okamžitě informovat školu.

Kdy je možný návrat na prezenční výuku?

• Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce bud' po předložení
negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace;
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potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru
všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Odmítnutí testování
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahují se na něj výjimky, má
povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet
rozestup 1,5 m, nosit ochranu dýchacích cest. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převleká
se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy. Používá samostatné hygienické
zařízení - určuje se WC č. 101 v přízemí hlavní budovy školy. Dodržuje v době konzumace
potravin a pokrmů včetně nápojů rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru. Na pokoji
domova mládeže není ubytován společně s žákem, který je testován s negativním výsledkem,
nebo se u něj uplatňují výjimky z testování.

Další informace
Všichni žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt
dýchací cesty respirátorem nebo chirurgickou rouškou s výjimkou osob, které doloží
lékařské potvrzení, že nemohou mít ochranný prostředek ze závažných zdravotních důvodů, a
osob s poruchou intelektu, autistického spektra apod.

Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou pro testované žáky stanoveny:

• při výuce a při konzumaci potravin a nápojů
• při zkouškách v prezenční formě pokud je mezi osobami rozestup 1,5 m
• pro ubytované žáky při pobytu v pokoji na DM

V době pobytu ve škole jsou žáci povinni dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.

Ubytovaní žáci v Domově mládeže Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm

Nástup na ubytování je možný až po provedeném testování dne 1. 9. 2021 od 9:00 hod. do
16:00 hod. V den nástupu odevzdat 1 ks fotografie do osobního spisu (velikost - doklady).
První splátka na stravu a ubytování je placena hotově při příjezdu na ubytování současně
s čipem k odebírání stravy.

Všichni žáci jsou povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo roušku, výjimka je
stanovena pro pobyt na pokojích.

Pokud se žák necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění
COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze žákům bez
příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.
Frenštát pod Radhoštěm dne 25. srpna 2021


