
Obecné informace k  screeningovému testování žáků ve škole  

na počátku školního roku 2021 - 22 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Souboru doporučení pro 

školy a školská zařízení ve školním roce 2021 – 2022 vzhledem ke Covid – 19 ze dne 17. 8. 

2021 proběhne ve škole preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po 

sobě. První test bude proveden 1. září /výjimku tvoří 1. třídy, zde proběhne testování 2. září/. 

Další testování proběhne u všech ročníků ZŠ 6. září a 9. září 2021. 

Testování proběhne formou antigenních testů na počátku 1. vyučovací hodiny 

v jednotlivých třídách pod dohledem vyučujících. Školám jsou distribuovány antigenní testy 

GENRUI určeny pro samoodběr. 

V případě, že žák potřebuje k testování asistenci zákonného zástupce, je možné provést test 

ve vestibulu školy v době od 7:30 do 7:50 hod. Podmínkou je dodržení platných 

protiepidemických nařízení. 

Pokud zákonný zástupce odmítne u svého dítěte použití distribuovaných antigenních testů, 

je možné použít vlastní test, který je uveden na seznamu schválených testů MZ. Test však 

musí být proveden ve škole. Čestné prohlášení o provedení testu doma nebude 

akceptováno! 

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test 

pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Testování neabsolvují děti a žáci, kteří splňují 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 žáci, kteří doloží 

negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě /platnost antigenního testu je 72 

hodin, u PCR testu 7 dnů/. 

Vše je nutno doložit potvrzením v den nástupu do školy. 

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální 

úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. 

Žáci, kteří neabsolvují testování, a nevztahuje se na ně žádná z výše uvedených výjimek, se 

budou moci prezenční výuky a dalších aktivit s ní souvisejících zúčastnit za dodržení těchto 

podmínek: 

- po celou dobu pobytu v areálu školy musí mít nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest (společné prostory, výuka, školní družina, školní restaurace apod.) 

- nesmí ve vnitřních prostorách školy cvičit, převlékají se s odstupem od ostatních 

- používají určená hygienická zařízení 


