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Vážení rodiče a zákonní zástupci žáci školy,  
 
dne 2. listopadu 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informaci 
ke screeningovému testování žáků na covid-19 vybraných okresů ČR. Je to reakce na současný 
negativní vývoj epidemické situace. Testování se bude týkat i žáků naší základní školy. 
Organizace testování v naší škole bude stejná jako na začátku školního roku v září, s frekvencí 1x 
týdně, vždy v pondělí v termínech 8. a 15. listopadu 2021. Půjde o testování neinvazivními 
antigenními testy pro samoodběr. Testy provedené ve škole nelze využít pro žádné jiné aktivity.  
 
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, 
nebo v jiný den, provede se test bezprostředně po jeho příchodu. Testování bude probíhat i v ranní 
družině. V případě testování žáků naší školy je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou 
(zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem 
a zároveň s touto asistencí souhlasit). 
Testování nepodstupují žáci, kteří splní následující podmínky: 
- žák/yně je 14 dnů po plně dokončeném očkování, toto musí škole doložit certifikátem, 
- žák/yně je po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu 
na covid-19), a toto škole doloží,  
- žák/yně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, takový test nahrazuje 
pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný, tedy 72 hodin od PCR 
a 24 hodin od antigenního testu.    
Bezinfekčnost lze prokázat pomocí aplikace Tečka, která pomocí QR kódů zobrazuje platné 
očkování a negativní testy (Ag i PCR). Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.   
 
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, 
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd, které budou v platnosti po dobu 
trvání screeningového testování. Konkrétně netestovaný nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, 
převléká se s odstupem od ostatních, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 
2 metry, při konzumaci potravin, pokrmů a nápojů musí dodržovat odstup od ostatních 1,5 metru. 
 
Pokud si rodiče přinesou test ze slin a tento antigenní test je na seznamu těch, kterým MZd udělilo 
výjimku do 30. 6. 2021, může být ze strany školy akceptován. Škola nemá povinnost ho využít 
a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. Zároveň je nutné, aby rodiče 
při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně 
i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).   
 
Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole?  
- V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob 
do izolační místnosti,    
- škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (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 nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně 
testován (prosíme, vyzvedněte si ho, před odchodem ze školy u paní hospodářky),  
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zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu dětského lékaře a ten je povinen 
rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření, 
- v případě, kdy RT-PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného Ag testem, doloží zákonný 
zástupce neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty,   
- v případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný 
zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku, 
- škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, 
kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní 
výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, další postup závisí na vyhodnocení situace 
krajskou hygienickou stanicí,  
- děti a žáci, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným dítětem nebo žákem automaticky 
neopouštějí školu, ale i v tomto případě provede místní šetření místně příslušná KHS, 
která rozhodne o následném postupu.   
 
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost 
na vzdělávání. Jejich výuka bude probíhat formou zadání domácí práce, nejde o distanční formu 
výuky, tak, jak probíhala, když byla naše škola uzavřena. 
 
Další informace:  
- z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti žáci naší školy (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 
tohoto zákazu), jejich nošení u žáků, kteří to zvládnou, to ale ve společných prostorách vítáme, 
- škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti 
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti 
příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:  
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy školy, v případě 
dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého 
žáka, tuto skutečnost oznámí škola zákonnému zástupci neprodleně, informuje ho o nutnosti 
bezodkladného vyzvednutí dítěte a o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, 
který rozhodne o dalším postupu, žák je poté umístěn do samostatné místnosti nebo jinak 
izolován od ostatních přítomných ve škole, žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy,  
- totéž platí i v případě, kdy se příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, 
- pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budov škol není možný, 
- po příchodu do školy si po odchodu ze šaten si všichni žáci vydezinfikují ruce, 
- ve třídách i na WC jsou zajištěny prostředky na mytí rukou a desinfekce, 
- dbáme na dodržování rozestupů mezi žáky a časté větrání, prosíme, ať jsou děti tepleji oblečené, 
- v prostorách školy se minimalizuje kontakt mezi žáky různých tříd a skupin 
 
V Praze dne 3. 11. 2021 
 
 
 
 
Milan Záruba, ředitel školy 


		2021-11-03T12:00:57+0100
	Mgr. Milan Záruba




