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INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. LEDNA 2022 
 

V období od 3. ledna do 16. ledna 2022 se ve školách screeningové testování provádí 2x 

týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede 

se screeningové testování první vyučovací den následující po tomto dni.  

Od 17. ledna probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí, není-li 

prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se screeningové testování první vyučovací 

den v týdnu.  

Žádáme rodiče, aby žáci chodili v uvedené testovací dny do školy tak, aby testování 

nezasahovalo do následné výuky (tzn. nejpozději v 7.35 hod vstup do budovy). 

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém 

místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test (PROVEDENÝ poskytovatelem zdravotních 

služeb) a 72 hodin pro PCR test).  

Nově se tedy testují, a to i po 16. lednu, i žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří prodělali 

onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19.  

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na 

vzdělávání. Následuje hybridní online výuka (někteří žáci ve škole, ostatní doma) nebo 

kompletní online výuka (celá třída online). 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, 

ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví. Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti 

mimořádného opatření ke screeningovému testování. 

1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve 

vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních 

prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,  

2. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných 

norem (např. FFP2, KN 95), 

- žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní 

škole a školní družině jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou 

masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 

výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. 

Škola zašle prostřednictvím Covid Forms Application příslušné KHS seznam všech žáků, kteří 

měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu a KHS na základě tohoto seznamu 

vystaví těmto dětem a žákům elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru 

SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Není-li takový postup z technických důvodu možný, škola 

vyrozumí zákonné zástupce žáků, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu 

o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu. V takovém případě pak papírové 

potvrzení od školy předloží zákonný zástupce poskytovateli zdravotních služeb a ten je povinen 

mu vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test a následně provést samotný konfirmační RT-

PCR test. (POZOR, některý poskytovatel i přesto požaduje objednání přes systém) 
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Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou povinny se 

podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

Je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, zákonný zástupce o tomto 

bezodkladně informuje školu a svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v 

oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento 

poskytovatel je povinen nařídit žákovi izolaci.  

V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu 

do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka 

osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v 

průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, 

pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a 

prokáží se jeho negativním výsledkem.  

Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně 

testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale 

pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před 

zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu 

pozitivně testovaného spolužáka.  

 

Důsledky pozitivně testovaného žáka pro jeho spolužáky (režim „test to stay“): 

Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při 

poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu 

režimová opatření spočívající v:  

a) používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, o vykonávání 

aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu 

homogenity dané skupiny,  

b) používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto 

žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto žáky zvláštní 

hygienické zařízení,  

c) dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 

metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí 

a žáků z jiných tříd),  

d) a v dalších režimových opatřeních shodných pro žáky, kteří se odmítnou testovat (tj. zejména 

zákaz cvičení uvnitř a zákaz zpěvu).  

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní 

proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je 

výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v ní nedojde k 

dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. 
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Výuka: 

 

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na 

vzdělávání. Následuje hybridní online výuka (někteří žáci ve škole, ostatní doma) nebo 

kompletní online výuka (celá třída online). V případě problémů s připojením nebo nemožnosti 

hybridního připojení je nutná dohoda s vyučujícím o předávání probraného učiva. 
 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z 

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

alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční nebo hybridní výuku po 

dobu trvání tohoto stavu (bude vždy konkrétně rozhodnuto vedením školy podle situace). 
 

Škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci (poskytovat 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. Škola může 

na základě Smlouvy o zápůjčce poskytnout žákovi počítač pro domácí připojení (výdej na 

základě dostupné kapacity techniky). 
 

Výuka probíhá podle aktuálního platného rozvrhu. 

 

V Zaječicích 1.1.2022     Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 


