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Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy, 
 
v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, 

 a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé 
 pondělí. Pokud žák není přítomen testování na začátku vyučování, dostaví se na vyučování 
 později, nebo v jiný den, provede se test bezprostředně po jeho příchodu. Testování bude 
 probíhat i v ranní družině. Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování 
 nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. Povinnost podstoupit test se nevztahuje 
 na žáky, kteří doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost 
 viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test 
 (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb 
 s negativním výsledkem. 
 

Jinak bude organizace testování v naší škole stejná jako doposud. Půjde opět o testování 
 neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Přestože jsou naši žáci vyjmuti z povinného 
 nošení ochrany dýchacích cest, v případě, že se nebudou testovat, musí i oni mít ve škole 
 zakrytá ústa i nos, jinak jim není umožněna osobní přítomnost při výuce. 
 
 A nově - jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole?  
 - po pondělním testování: pozitivně testovaný žák se již nezúčastní výuky, ostatní žáci ve škole 
 zůstávají, 
 - po čtvrtečním testování: pozitivně testovaný žák se již nezúčastní výuky, celá třída, skupina 
 přechází do tzv. režimu „test to stay“, který slovy to znamená, že spolužáci pozitivně 
 testovaného žáka  neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, 
 ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den 
 před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku RT-PCR testu pozitivně 
 testovaného spolužáka, škola tedy umožní osobní přítomnost žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů 
 před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení s tímto žákem, pouze v ten  vyučovací den 
 v tomto období, kdy podstoupili preventivní  antigenní test  a prokáží se negativním výsledkem,  
 - spolužáci pozitivně testovaného žáka poté ve škole dodržují režimová opatření spočívající 
 např. ve vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků, tříd, oddělení,  tedy homogenity skupiny, 
 o dodržování odstupu od ostatních osob  při konzumaci potravin včetně nápojů 1,5 metru (žáci 
 z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem žáků jiných 
 tříd, používání odděleného WC (je možné v hlavní budově), používání ochranných prostředků 
 dýchacích cest po celou dobu vzdělávání v tomto případě o to více vítáme, 
 - škola odešle hygienické stanici informaci o pozitivním testu, žák, který má pozitivní antigenní 
 test, buď dostane ve škole potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu, s potvrzením se 
 pak dostaví na odběrové místo na RT-PCR test, nebo dostane rovnou od hygienické stanice 
 elektronickou  žádanku na PCR test v SMS zprávě a na e-mail, 
 - pokud je pak výsledek RT-PCR testu pozitivní, nastupuje standardní proces kontaktování 
 dětského lékaře, kontaktování hygienickou stanicí, 
 - pokud je výsledek RT-PCR testu spolužáka negativní, a v mezidobí v dané třídě nedojde 
 k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu, třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. 
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 Nadále také platí, že při testování žáků naší školy je umožněna asistence při provádění testu 
 třetí osobou (tzn. zákonným zástupcem, či jinou osobou pověřenou zákonným zástupcem 
 a souhlasící s asistencí). Pokud si rodiče přinesou antigenní test ze slin, platí dosavadní postup, 
 který ve škole v konkrétních případech uplatňujeme. Škola nemá povinnost akceptovat tento 
 test a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. Zároveň je nutné, aby rodiče 
 při skladování těchto testů dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady 
 k použití (ideálně i s nalezením testu na seznamu povoleních testů MZd).   
 
 Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 
 Jejich výuka bude probíhat formou zadání domácí práce, nejde o distanční formu výuky. Jestliže  
 nastane situace, že většina, nebo celá třída půjde do karantény, budeme Vás informovat 
 o konkrétní organizaci a průběhu výuky.  
 Jak bylo uvedeno, žáci školy nemají povinnost nosit  ochranu dýchacích cest, její nošení těmi, 
 kteří to zvládnou, ale vítáme.  

 
Nově se musí testovat všichni zaměstnanci školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují žáci. 
 
 
 
 
Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým 

 i jménem našich zaměstnanců popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2022.  
 
 

V Praze dne 3. 1. 2022 
 
 
 
 
 

M. Záruba, ředitel školy  
 


