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INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE DNECH 22. A 29. 11. 2021 

Vážení rodiče, 

ve dnech 22. a 29. 11. proběhne ve škole další preventivní screeningové testování žáků, 

kteří nejsou (nebo nemohou být) očkováni nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech.  

Tak jako v předešlých testováních se jedná o neinvazivní antigenní testy pro samoodběr. 

V případě žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ 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). 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování 

později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

V případě opakovaného pozitivního výsledku testu bude kontaktován zákonný zástupce. 

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně 

testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem 

informovat o pozitivním testu praktického lékaře a ten je povinen rozhodnout o vyšetření PCR 

testem a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice. 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS) nebo 

z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků 

alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci ve třídě na distanční výuku po dobu trvání tohoto 

stavu.  

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žáků vzdělávání 

distančním způsobem. Pokud to organizační možnosti dovolí, poskytuje škola nepřítomným žákům 

studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané 

období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.  

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.). 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

Pokud se žák nepodrobí screeningovému testování a nebude nosit ochranný prostředek, nebude 

mu umožněna osobní přítomnost ve škole.  

Povinnost zakrytí dýchacích cest platí pro všechny osoby ve společných prostorech školy. 

Žáci při vzdělávání nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, že jsou usazeni, dále 

v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku. 
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Stejně jako v září se obracím na zákonné zástupce se žádostí o testování i očkovaných žáků či 

žáků, kteří covid-19 prodělali v uplynulých 180 dnech. Důvodem je nekontrolovatelné šíření 

nákazy, dvě třídy v karanténě (zatím) a  zjištění skutečného stavu. Děti vstupují do kontaktů se 

svými prarodiči či jinými dospělými, budeme mít tedy všichni přehled o tom, zda představují riziko 

pro své okolí či nikoliv.  

Samozřejmě v případě, že zákonný zástupce vyjádří nesouhlas s testováním, žák testován 

nebude. 

Dle materiálů MŠMT ze dne 15. 11. 2021 zpracovala Mgr. Petra Šišková, ředitelka školy 
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