
 

Testování žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia 

od 10. 5. 2021 

 

Za účelem testování má škola k dispozici testovací sady antigenních testů, které jsou žákům 

poskytovány zdarma. 

Testování bude probíhat formou samotestování dle návodu viz Příloha č. 1., 2., 3. 

• Žák se do školy dostaví s dostatečným předstihem (samotné testování trvá cca 15 min). 

V pondělí 10. 5. 2021 bude žákům přístup do školy umožněn v 7.45 hodin. Testování bude 

probíhat v době 7.45 - 8.45. Na základě zjištěného průběhu bude organizace testování 

v dalších dnech upravena. 

• Příchod do školy je žák povinen evidovat prostřednictvím elektronického docházkového 

systému (chip). 

• Po příchodu do školy je každý žák povinen se neprodleně dostavit do testovací místnosti 

učebny přidělené dané třídě:  

1.E - 009, 1.F - 012, 2.E - 011, 2.F - 013, 3.E - 009, 4.E - 012, 4.F - 013 

• V testovací místnosti obdrží instrukce ohledně testování a obdrží testovací sadu. 

• Dle instrukcí provede za dohledu zaměstnance školy samotestování. 

• V případě negativního testu pokračuje do kmenové učebny: 

1.E - 008, 1.F - 207, 2.E - 104, 2.F - 204, 3.E - 101, 4.E - 212, 4.F - 108 

• V případě pozitivního výsledku testu postupuje žák dle instrukcí zaměstnance školy 

vykonávajícího dohled. Školou bude bezprostředně kontaktován zákonný zástupce 

a ve spolupráci s ním bude stanoven další postup opuštění školy pozitivně testovaným 

žákem. 

• Odchod ze školy je žák povinen evidovat prostřednictvím elektronického docházkového 

systému (chip). 

 

Pokud žák spadá do některé z kategorií osob nepodléhajících testování viz Příloha č. 4, oznámí tuto 

skutečnost při příchodu v testovací místnosti pracovníkovi školy, zajišťujícímu dohled na testování 

a danou skutečnost prokazatelně doloží lékařským potvrzením, prohlášením zákonného zástupce 

apod.  

Žák je povinen v prostorách školy používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým 

je respirátor nebo obdobný prostředek. Žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia jsou při vzdělávání 

oprávněni bez ohledu na věk žáka používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek. Žák nemusí mít při vzdělávání v těchto 

školách respirátor FFP2. 

 


