
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE od 26. 4.   20  21  

K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového 
onemocnění.

Žáci se dostaví k testování 20  minut před zahájením výuky.
Školám byly distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr z dutiny nosní.
Na žáky bude dohlížet učitel, který s nimi zahajuje výuku ve třídě/dílně/ateliéru.
Učitel vyzvedne testy pro sebe a pro žáky vždy 30 minut před zahájením výuky v kanceláři školy
proti podpisu. 
Žáci se dostaví 20 minut před zahájením výuky do příslušné učebny a pod dohledem učitele si 
provedou testy. 
Učitel zkontroluje a zapíše výsledek testování do připraveného formuláře. Tento formulář ihned 
odnese do kanceláře školy. V případě, že bude některý ze žáků testován jako pozitivní, učitel 
ihned odvede žáka do jiné prázdné učebny a oznámí vedení školy tuto skutečnost.

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne zahájení prezenční výuky praktických 
předmětů, tedy od 26.4.21 Preventivní antigenní test Z DUTINY NOSNÍ se provádí s frekvencí 
dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo 
studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou 
minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po 
příchodu do školy.

Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se 
provede v den jeho příchodu. Žák má povinnost ohlásit učiteli, že dosud nebyl v     příslušném   
týdnu testován.

Učitel zajistí otestování žáka.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného
zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví dítěti, žákovi 
nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Dítě, žák nebo student je povinen bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který 
nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od 
ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. 
Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným 
obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele 
zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro 
děti a dorost.

V případě,  že  bude žák/žáci  testováni  pozitivně  první  den docházky,  pokračují  ostatní  žáci
v prezenční výuce. Pokud se tak stane při dalším testování, budou muset do karantény všichni
žáci a učitelé, kteří s nimi přišli do kontaktu.

Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního 
města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli 
ve škole v kontaktu s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, 
který měl pozitivní výsledek testu a má příznaky onemocnění COVID-19. Krajská hygienická 



stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu karanténu a dále postupuje podle 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje
o provedeném testování u dítěte, žáka nebo studenta  do aplikace COVID forms App. Hlášení 
obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s 
pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných 
testů.

Pokud by některý žák odmítnul  testování, nebude se moci  účastnit prezenčního vzdělávání,
a to s ohledem na nutnost ochrany veřejného zdraví v současné nepříznivé epidemické situaci. 
Pokud se  dítě  neúčastní  prezenčního  vzdělávání  z  důvodu neúčasti na testování,  škola  bude
absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti
distanční způsob vzdělávání.

Rovněž je pro žáky I učitele a nepedagogické zaměstnance povinné nošení chirurgické roušky
jako ochranný prostředek nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole.

Učitelé, kteří budou prezenčně vyučovat žáky/studenty se budou testovat se stejnou frekvencí
jako žáci  a studenti. 
Učitelé se nemusí testovat pouze v případě, že již mají naočkované obě dávky a po druhé dávce
uběhlo již alespoň 14 dní.

Žáci, kteří bydlí ve studentském ubytovacím zařízení
Pokud budou výše uvedení žáci a studenti před zahájením prezenčního vzdělávání nejprve 
ubytováni ve školském ubytovacím zařízení, pak se preventivní testování provádí v tomto 
zařízení při jeho příchodu. Ubytovací zařízení má povinnost nahlásit výsledky testování škole, 
ve které žák studuje.

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS 
nebo MZd jinak: V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin 
(např. rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory 
oddělující jednotlivé třídy). 

• Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu. 
• Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. 
• Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků 

a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). 

Žáci si mohou objednávat obědy na dny, ve kterých budou mít prezenční výuku.

Školní jídelna zajistí veškerá hygienická opatření.

V případě nejasností volejte 732862693

z. ř. Mrázková


