
Informace k testování žáků na počátku září 2021  

 

1. Povinné plošné screeningové testování žáků naší školy proběhne antigenními testy 

GENRUI v následujících termínech:  

 žáci 2. – 9. ročníku ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 

 žáci 1. ročníku ve dnech 2., 6. a 9. září 2021 

Žáci se budou testovat pod dohledem vyučujících v 1. vyučovací hodině nebo ihned po 

příchodu žáka do školy.   

2. Pokud zákonný zástupce odmítá použití školou poskytnutého antigenního testu, může 

si žák do školy donést vlastní test (musí být ze seznamu schválených testů 

Ministerstvem zdravotnictví) a ten si na místě provést. Čestné prohlášení o provedení 

testu doma není přípustné.  

3. Pokud testovaný žák není schopen si provést test sám, je možná asistence zákonného 

zástupce nebo jim písemně pověřené osoby u testování. V takovém případě se žák 

netestuje společně s ostatními žáky ve třídě, ale ve speciálně určené místnosti za 

přítomnosti zaměstnance školy.  

4. Testování ve škole nepodstupují žáci, kteří: 

a) prodělali nemoc Covid – 19 a od prvního laboratorně potvrzeného pozitivního 

výsledku PCR testu neuběhlo více než 180 dní  

b) jsou plně očkování (mají 14 dnů po plně dokončeném očkování) 

c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (u antigenního 

testu ne starší než 72 hodin, u PCR testu ne starší než 7 dnů) 

Potvrzení donesou žáci do školy 1. 9. 2021. 

5. Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj žádná z uvedených 

výjimek z testování, bude se moci prezenční výuky a dalších aktivit ve škole účastnit, 

včetně pobytu ve školní družině a stravování se ve školní jídelně pouze za dodržení 

přísnějších opatření:  

a) povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole nebo školní 

družině, tzn. ve třídě při výuce, o přestávce i ve společných prostorách školy, 

včetně venkovních prostor, pokud není možné dodržet rozestup minimálně 1,5 m. 

Jako ochranu dýchacích cest žáci mohou používat respirátor třídy FFP2 (bez 

výdechového ventilu) nebo chirurgickou roušku. 

b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy  

c) nesmí zpívat 

d) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest a musí sedět v lavici a dodržovat odstup od ostatních osob 

minimálně 1,5 m. 

6. Pokud žák testování neabsolvuje a zároveň odmítá nosit ochranný prostředek 

dýchacích cest a nevztahuje se na něj výjimka z nošení ochranných prostředků, 

škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit 

žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Zákonný zástupce v tomto případě musí 

omluvit žákovu nepřítomnost na prezenční výuce, žák se vzdělává ve stejném režimu 

jako při nemoci. Vyučující mu po dohodě se zákonnými zástupci zasílají úkoly, 

pracovní listy, témata apod. (např. emailem). Jeho absence na prezenční výuce je na 

základě omluvenky od zákonných zástupců omluvena.  



7. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 

a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 

duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranu dýchacích cest, 

nebo 

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazenou ochranu 

dýchacích cest; v tomto případě musí toto doložit lékařským potvrzením, kde bude 

výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.  

8. Postup v případě pozitivního výsledku testu:  

a) Škola pozitivně testované dítě izoluje od ostatních osob do izolační místnosti; 

ostatní žáci dané třídy mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě. 

b) Škola neprodleně kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného 

zástupce (který může být dán i předem písemně) a po náležitém poučení o nutných 

opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci 

do doby převzetí zákonným zástupcem.  

c) Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o 

tom, že byl pozitivně testován.  

d) Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým 

způsobem informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten 

rozhodne o vyšetření metodou PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto 

vyšetření. 

e) Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po 

předložení negativního PCR testu nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o 

ukončení izolace vydává praktický lékař pro děti a dorost.  

f) Žáci, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině ve školní 

družině s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se nesmí účastnit prezenční 

výuky po dobu do zjištění výsledku PCR testu žáka s pozitivním výsledkem 

preventivního antigenního testu. Toto se netýká řádně očkovaných žáků nebo těch, 

kteří prodělali onemocnění covid – 19 a jsou v ochranné lhůtě (do 180 dní od 

laboratorně potvrzeného pozitivního PCR testu). Tito žáci se dále účastní 

prezenční výuky bez omezení (např. v souběžné třídě). 

g) V případě, že PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného antigenním 

testem, doloží zákonný zástupce neprodleně výsledek škole (třídnímu učiteli), 

která kontaktuje všechny další žáky v izolaci. Všichni se mohou vrátit k prezenční 

výuce bez dalších potřebných kroků. 

h) V případě, že PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného žáka, zákonný 

zástupce je povinen okamžitě informovat školu (třídního učitele). Škola následně 

bezodkladně zašle KHS jméno pozitivně testovaného dítěte a seznam žáků, kteří 

s ním byli ve škole v kontaktu. Krajská hygiena dále postupuje v souladu 

s opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

i) Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény 

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáku, přechází 

nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Těmto žákům se 

pak nezapočítává absence.  

9. Postup při návratu žáků ze zahraniční dovolené: 

a) Pokud se žák vrátil v posledních 14 dnech srpna 2021 ze zahraniční země 

zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být 



vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je 

však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být 

proveden do 5 dnů od návratu do ČR.  

b) V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a 

velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem 

nákazy), musí se žák podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který 

ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.  

10. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. 

Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí 

lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno 

více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních 

testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září 2021 s frekvencí 

1x týdně.  

 


