VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ A NÁSLEDNÉ KROKY
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních
osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční
výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti,
žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní
družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný
izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce
(který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu
domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou
i zaměstnancem školy.
Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný
oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem
tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem
na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané
místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená
samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti, a ta nemá být v době využití
izolace používána dalšími osobami.

Konfirmace a návrat:
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další
konfirmace neprovádí):
Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom,
že byl pozitivně testován.
Zákonný zástupce žáka 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.
Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení
negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení
izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo
praktického lékařství pro děti a dorost.
Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné
třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost
ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole/ školskému zařízení, které dále informuje
původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit
k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku
konfirmačního RT-PCR testu.
Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli
ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který
měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice
nařídí žákům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným
opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více
než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci
na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či
studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.
Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným
dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či
výukových plánů na dané období. Žáci a studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem
na své individuální podmínky.
(zdroj Manuál COVID-19 Testování ve školách)

