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Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

 
podle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZd) k povinnému testování dětí, žáků 
a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 nás Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) informovalo, že se se oproti současnosti mění v naší škole následující: 

 preventivní antigenní test se ve školách, kde dosud testování probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, 
se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní 
přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu, 

 toto platí pro všechny žáky naší školy, tedy žáky 1. i 2. stupně,  

 preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy, tedy zpravidla v pondělí, 

 testování jedenkrát týdně platí i pro zaměstnance školy. 
 
Ministerstvo zdravotnictví dále informuje, že na základě požadavku MŠMT nedošlo k uložení povinnosti 
pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti 
ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec 
(příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle 
před 72 hodinami čestným prohlášením. Ve věci centrálního zajištění antigenních testů pro následující 
období zašle MŠMT školám samostatnou informaci v nejbližších dnech.  
 
 
Nadále tak platí, že těm, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále 
zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud žák testování odmítne, nemůže se zúčastnit 
vyučování ve škole, bude se ale jednat o omluvenou absenci.  Kdo se testovat nemusí:  

 osoby, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravujícího nařizování izolace 
a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 
výsledkem, tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení lékaře, z laboratoře 
v listinné nebo elektronické podobě), 

 osoby, které mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které 
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb dle aktuálně platného mimořádného 
opatření MZd, 

 osoby, které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti  onemocnění 
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. 

 
Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení: 

 v Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní 
činnosti konané venku (ve vnějších prostorech),  

 to se týká pouze těch žáků, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost 
na vzdělávání, tedy i žáků naší školy,  

 i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd. 
 

V Praze dne 30. 4. 2021 
 
 

 M. Záruba, ředitel školy 
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