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Informace k testování v termínech 8. a 15. listopadu 2021 

Na základě vládou schváleného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (1.11.2021), ze 

kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování 

na onemocnění covid-19, proběhne testování žáků naší školy v daných termínech. 

 

 

Obecné informace k testování 

 

1. Screeningové testování žáků a žákyň školy bude provedeno v pondělí 8.11. 2021 a v pondělí 

15.11. 2021 antigenními testy Sejoy vždy 1. vyučovací hodinu (PCR testování již není hrazeno z 

veřejných prostředků, ale škola by si testy musela hradit sama ze svého rozpočtu). Škola 

akceptuje, pokud si žák přinese vlastní antigenní test (certifikován MZd) a otestuje se s ostatními 

žáky. 

 

2. Testování nepodstupují žáci/žákyně, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném 

očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního 

pozitivního testu na covid-19), případně doloží negativní výsledek testu provedeného v 

odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). 

V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků/žákyň o poskytnutí kopie certifikátu o 

provedené vakcinaci dítěte, kopii prvního pozitivního testu na covid – 19 (potvrzení o prodělání 

onemocnění), případně kopii platného negativního testu z odběrového místa.  

 

3. Při testování můžeme umožnit přítomnost zákonných zástupců žáků/žákyň 1. až 3. tříd, ale 

žádáme rodiče, aby zvážili tuto možnost z následujících důvodů: přítomnost rodičů považujeme za 

epidemiologické riziko, mnozí spolužáci se budou muset obejít bez přítomnosti svých rodičů. 

 

4. Pokud se žák/žákyně nepodrobí screeningovému testování a nevztahuje se na ně výjimka, 

uvedená v bodě 2 (informujte o této skutečnosti třídní učitelku/třídního učitele), bude se moci 

prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:   

a. má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při 

výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není 

možné dodržet rozestup 1,5 m.,  

b. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, musí se převlékat s odstupem od ostatních osob, 

nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m 

c. při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného 

stolu.  

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

 

5. Pokud žák/žákyně nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 

vyučování později, provede si antigenní test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 

příchodu v místnosti určené pro testování. 

 

6. V případě, že se žák/žákyně dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem 

vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Bude testován až 

ve škole. 
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7. V případě pozitivního výsledku testu je pozitivně testovaný izolován od ostatních osob v izolační 

místnosti s dohledem a škola kontaktuje zákonného zástupce s dalšími informacemi. Se souhlasem 

zákonného zástupce (který musí být dán předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních 

během návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolační místnosti do doby 

převzetí zákonným zástupcem. Dále škola vydá potvrzení o pozitivním testu žáka. 

 

8. Pokud zákonný zástupce žáka/žákyně s testováním svého dítěte nesouhlasí a nesouhlasí ani s 

možností, jak je uvedena v bodu 4, informuje o této skutečnosti ředitelku školy. V takovém 

případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit 

žákovi /žákyni osobní přítomnost na vzdělávání. Nepřítomnost ve škole je omluvena a žák/žákyně 

se vzdělává doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte.  

 

Mgr. Jana Jeřábková 
ředitelka školy 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


