
Informace k testování žáků 22. a 29. 11. 2021
● Screeningové testování bude probíhat na všech školách po celé ČR
● Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
● Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které

proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo
první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí
přítomen)

● Testovat se bude antigenními testy zn. Sejoy (prosíme o shlédnutí
instruktážního videa ZDE a poučení svých dětí) - metoda tzv.
samosběru, u které není nutná asistence zdravotnického personálu

● Testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží OTN
(Očkování-Testování-Nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání
účastnit za těchto podmínek:
○ po celou dobu pobytu ve škole budou nosit příslušnou ochranu úst a

nosu, navíc i ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet
rozestup 1,5 m

○ nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
○ převlékají se s odstupem od ostatních osob
○ nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m
○ při konzumaci potravin včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu

● Testování se neprovádí u žáků, kteří:
○ jsou očkovaní (min. 14 dnů po plně dokončeném očkování)
○ doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od

prvního pozitivního testu na covid-19)
○ doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

(ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test)
● Postup školy při pozitivním výsledku testu u žáka:

○ žák je neprodleně umístěn do předem připravené samostatné
místnosti, aby byl izolován od ostatních přítomných ve škole

○ současně je informován zákonný zástupce žáka o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; žák odchází sám pouze v
případě písemného souhlasu, který může být dán i předem (ke stažení
ZDE)

● V případě pozitivního testu neodchází celá třída do karantény (pouze žák
s pozitivním výsledkem), další postup bude řešit místně příslušná KHS -
pracovníci KHS Vás budou kontaktovat pouze v případě karantény celé
třídy

https://www.youtube.com/watch?v=_Fa0bnGd8fA
http://www.skolabezhranic.cz/msec/wp-content/uploads/2021/11/souhlas-s-odchodem-%C5%BE%C3%A1ka-dom%C5%AF-listopad-2021-1.pdf
http://www.skolabezhranic.cz/msec/wp-content/uploads/2021/11/souhlas-s-odchodem-%C5%BE%C3%A1ka-dom%C5%AF-listopad-2021-1.pdf

