Mechanizmus testování COVID-19 žáků a vyučujících na odborném výcviku

Testování celých učebních skupin proběhne v pondělí a ve čtvrtek, u oboru
Gastronomie v první den konání odborného výcviku v týdnu, na začátku vyučovacího
dne.
Žáci se po příchodu na pracoviště OV soustředí na venkovní ploše:
- na nádvoří zámku pro ŠK a vinárnu,
- na ploše běžného nástupu učebních skupin v areálu OV,
- za budovou gastrocentra,
při dodržování vzájemných 2 metrových odstupů a ochranou dýchacích cest
respirátorem FFP2.
Příslušný vyučující zevrubně zkontroluje zdravotní stav žáků a odvede je na šatnu,
kde se žáci přezují. Na šatně bude vždy současně pouze jedna učební skupina.
Učební skupina se přesune na učebnu, ve které se uskuteční testování. Seznamy
testovaných žáků připraví UOV Soukupová a předá vyučujícím.
I. Areál OV
Třída, uč.
skupina
SUDÝ týden
2.A zem. obě
sk.
1.C zahr.
2.D zahr.
LICHÝ týden
3.A zem.
1.A zem.
3.A zahr.
II. Zámek
Třída, uč.
skupina
SUDÝ týden
3.E – ŠK, dop.
3.E – ŠK odp
vinárna – 3.E,
1.B, 2.B, 3.B

Místnost
testování

Osoba dohlížející
na žáky při
testování
(učitel OV)

Osoba pověřená
likvidací
použitých testů,
dezinfekce

Osoba k zajištění
dohledu
(asistence)

velká učebna

Kadeřábková

Janda, Járová

Repáň

vazárna
rukodělná
dílna

Dlouhý
Dlouhý

Fiedler, Járová Repáň
Fiedler, Járová Repáň

rukodělná
dílna
velká učebna
vazárna

Dlouhý

Fiedler, Járová Repáň

Kadeřábková
Dlouhý

Janda, Járová Repáň
Fiedler, Járová Repáň

Místnost
testování

Osoba dohlížející
na žáky při
testování
(učitel OV)

Osoba pověřená
likvidací
použitých testů,
dezinfekce

Osoba k zajištění
dohledu
(asistence)

učebna č.6
učebna č.6
vinárna

Zavřel
Jetel
Somrová

Rybářová
Rybářová
Rybářová

Chaloupková
Chaloupková
Chaloupková

LICHÝ týden
1.E, 2.E – ŠK,
dop.
1.E, 2.E – ŠK,
odp.
vinárna – 1. E,
2. E, 1.B, 2.B,
3.B

učebna č.6

Zavřel

Rybářová

Chaloupková

učebna č.6

Jetel

Rybářová

Chaloupková

vinárna

Somrová/
Soukupová

Rybářová

Chaloupková

Osoba dohlížející
na žáky při
testování
(učitel OV)

Osoba pověřená
likvidací
použitých testů,
dezinfekce

Osoba k zajištění
dohledu
(asistence)

III. Gastrocentrum
Třída, uč.
Místnost
skupina
testování
SUDÝ týden
2.D cukr - dop
1.D cukr - odp
1.B, 2.B, 3.B
dop, odp

uč. č. 13
uč. č. 13
stolničení GC

Pechlátová
Kyzeková
Nádvorníková Kyzeková
Budková /
Kyzeková
Rambousková/
Tůma

Soukupová
Soukupová
Soukupová

LICHÝ týden
3.D cukr
1.B, 2.B, 3.B
dop, odp

uč.č.13
stolničení GC

Pechlátová
Budková /
Tůma

Soukupová
Soukupová

Kyzeková
Kyzeková

Pokud má žák výsledek testu pozitivní, je poslán do izolační místnosti, kde si ho
převezme zákonný zástupce.
Učitel OV zapisuje do seznamu testovaných žáků výsledky vyhodnocení testů a po
ukončení testování tabulku předá osobě k zajištění dohledu. Ta jí neprodleně doručí
k dalšímu zpracování p. Chaloupkové.

