
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍM A STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁŘÍ 2021 

 

Vážení rodiče, níže naleznete základní informace ohledně testování Vašich dětí v průběhu 

měsíce září 2021. Informace vycházejí z dokumentů „SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A 

STUDENTŮ V ZÁKLADNÍM A STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁŘÍ 2021“ a „SOUBOR DOPORUČENÍ PRO 

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A 

TESTOVÁNÍ“, které naleznete na internetových stránkách školy. Přinášíme Vám podstatné informace, 

které z dokumentů vycházejí, aplikované pro naši školu. 

• Testování bude realizováno pomocí rychlých antigenních testů (RAT). 

• Testování bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. 9. 2021. 

• Testování proběhne ve dnech středa 1. 9., pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. 

• Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 

očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 

(po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který 

doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

➢ Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 

účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a 

školském zařízení apod.). Jedná se dále především o tato opatření: 

✓ Žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních 

osob a nesmí použít sprchy. 

✓ Žák nesmí v hudební výchově zpívat. 

✓ Žák v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup 

od ostatních osob minimálně 1,5 metru. 

➢ Pokud žák tyto podmínky nebude dodržovat, je škola povinna jej z prezenční výuky 

vyloučit. Škola dále vyloučenému žákovi již není povinna zabezpečit distanční 

vzdělávání. Zákonný zástupce žáka je povinen jeho absenci ve škole omluvit dle 

platného školního řádu. 

 

• Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 

➢ 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 ochranný prostředek 

➢ osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v 

tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný 

prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že 

osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek. 

 

• Testování žáků prvního ročníku dne 1. 9. 2021: 

➢ Testování proběhne od 7:20 hodin ve dvou speciálně připravených učebnách v levém 

křídle budovy školy. Žáci třídy I. A se budou testovat v učebně anglického jazyka (C 

214), žáci třídy I. B se budou testovat v tělocvičně (učebna C 213). 

➢ Testování se mohou účastnit zákonní zástupci žáků (vzhledem ke kapacitě 

doporučujeme na testování přítomnost jednoho zákonného zástupce). 

➢ Testování bude řídit třídní učitelka. 



➢ Po absolvování testu se všichni žáci se svými zákonnými zástupci přesunou pod 

dohledem třídní učitelky do svých kmenových tříd, kde proběhne program 

slavnostního přivítání ve škole. 

 

• Testování žáků prvního ročníku ve dnech 6. 9. a 9. 9. 2021: 

➢ Testování bude probíhat v kmenových třídách. 

➢ Pokud se i v těchto dnech bude chtít testování účastnit zákonný zástupce žáka, je to 

možné. Testování proběhne v učebně anglického jazyka. Po absolvování testu 

s negativním výsledkem se žák pod dohledem pedagogického pracovníka přesune do 

své kmenové třídy. 

 

• Výsledky testování a následné kroky: 

➢ V případě pozitivního výsledku testu žáka je třeba pozitivně testovaného izolovat od 

ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně 

testovaných; negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné 

třídě). 

➢ V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující 

kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným 

v kontaktu. 

➢ 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.  

➢ Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení 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 nebo pedagogickým pracovníkem, 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 praxi se 

bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního 

testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že žáci byli v předcházejících 2 

dnech. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali 

onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd. 

➢ V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která 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 jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam 

žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl 

pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická 

stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 

nařizování izolace a karantény. 

➢ Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku 

po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona. 


