SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH – LISTOPAD 2021
INFORMACE PRO ŽÁKY
Testování žáků ve škole
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků v termínech 22. a 29. listopadu
2021.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později nebo v následujících dnech, provede si test pod dohledem pověřené osoby
bezprostředně po svém příchodu. Takový žák je povinen svůj příchod do školy hlásit na
recepci školy, kde bude informován o dalším postupu.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (do 180
dní od prvního pozitivního testu), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR
test).
Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování
(prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších
aktivit ve střední škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
• povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení,
tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí
použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
• používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro žáky, kteří
nepodstoupili preventivní antigenní test, je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto
žáky zvláštní hygienické zařízení,
• při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
• v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob
minimálně 1,5 metru,
• z povinnosti
nosit
ochranu
dýchacích
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
ochranný
prostředek,
nebo
b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto
osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském potvrzení
specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná
osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání. Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka a vydá mu potvrzení o tom, že žák byl
pozitivně testován. Daný žák nebo 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.
Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.
Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na
něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku),
potom škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

Instruktážním video k testům
https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

Podrobné informace z MŠMT
https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-testovani-v-terminech22-a-29-listopadu-2021/

