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Informace pro rodiče a žáky školy 

Testování 22. a 29. listopadu 2021 
• Každá osoba je povinna mít zakryté dýchací cesty při vstupu do budovy školy a ve společných 

prostorách školy. Děti a žáci do 15 let použijí zdravotní obličejovou masku (chirurgickou roušku 
dle ČSN EN 14683+AC), ostatní osoby použijí respirátor dle norem FFP2 nebo KN 95. 

• Z povinnosti nosit ochranu dýchací cest jsou plošně vyjmuty: 
o 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 tohoto zákazu,  

o osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským 
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek 
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, 
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba 
nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest. 

• Žáci si do školy budou nosit každý den nejméně 2 ks chirurgických roušek. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19, nesmí do školy vstoupit (dětem může být měřena teplota). 

 

Testování žáků  
• Testování bude provedeno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, u kterých není 

nutná asistence zdravotního personálu. 

• Testování se netýká žáků, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 
dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 
180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží 
negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

• V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 
9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný 
zástupce).  

• 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 škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších 
režimových opatření, konkrétně:  

o Má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 
zařízení, tzn. ve třídě při výuce, ve společných prostorách školy, ve školní družině, 
školním klubu a dále ve venkovních prostorech. 

o Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty pouze osoby vypsané 
v části v úvodu tohoto dokumentu. 

• Dále tito žáci: 
o nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem 1,5 m od ostatních osob,  
o nesmí zpívat,  
o používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a 

žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test, pokud je takové zařízení možné 
zajistit,  

o při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 
dýchacích cest, musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od ostatních osob 
minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného 
nošení ochrany dýchacích cest).  
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• Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 
 

Vyhodnocení testu 
• Pokud je výsledek negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.  

• Pokud je výsledek pozitivní, testovaný je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází 

ze školy,  

• Pokud je výsledek nečitelný, testovaný musí vykonat nový test.  

• V případě pozitivního AG testu: 

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

pozitivně testován. Daný žák, nebo jeho zákonný zástupce 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.  

o Žák, s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o 

ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného 

praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  

Distanční výuka 
• V případě, že je v důsledku mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole 

více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku. V ostatních 
případech škola nemá povinnost distanční výuku žákům poskytovat. 

• V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, není možná jeho 
osobní přítomnost ve škole. 

o V takovém případě není žák automaticky omluven ze vzdělávání a je nutné ho omluvit 
dle školního řádu. 

 

Školní družina 
• V případě, že se dítě v den testování dostaví do školní družiny před začátkem vyučování, bude 

test proveden až ve škole. 
 

 

Raspenava 16. listopadu 2021       Mgr. Petr Chvojka 
 

 


