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Pokyn ŘŠ k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro školní rok 2021/2022
AG testování na Covid-19 v září   (dle stavu k 30. 8. 2021)

Vzhledem k materiálu MŠMT ČR „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 
2021/2022 vzhledem ke Covid-19 – Provoz a testování“ v platném znění (dále jen „Manuál“) vydávám 
následující závazné pokyny :

Organizace testování

• Žák do školy příjde s ochranou dýchacích cest – rouškou nebo respirátorem
• Na škole proběhne screeningové testování žáků školy ve dnech 

středa 1. 9. pondělí 6. 9. čtvrtek 9. 9.
Pokud žák bude v některém z uvedených termínů chybět, bude otestován při nejbližším nástupu 
do školy.

• Testování proběhne v hale školy a v prostorách šaten pod vedením třídních učitelů a za asistence 
dalších pedagogických pracovníků školy. (Organizace testování bude probíhat obdobně jako v 
minulém školním roce.)

• K testování budou použity tzv. rychlé antigenní testy (RAT) pro samoodběr firmy Genru, kdy si 
žáci sami provedou za dohledu pracovníků školy odběr sekretu nosní sliznice (stejně jako loni).

• Testování nepodstupují žáci :
-  kteří jsou 14 a více dnů po plně dokončeném očkování (doloží dokladem)
-  kteří prodělali onemocnění covid-19 po dobu 1/0 dní od prvního pozitivního testu 
   na covid-19 (doloží potvrzením lékaře)
-  kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě 
   (nelze akceptovat výsledek testu provedeného doma a pod.)

Výsledek testu NEGATIVNÍ (= žák není nemocný)

     Žák pokračuje do třídy a platí pro něj následnující pravidla :
• Pokud se žák pohybuje ve společných prostorách (chodby, šatny, WC apod.), nosí nasazenou 

roušku
• Při výuce může roušku odložit
• Může cvičit v Tv a zpívat v Hv
• Používá běžná WC v patrech
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Výsledek testu POZITIVNÍ (= žák je potenciálně nemocný)
• Žák, jehož test bude pozitivní se nesmí účastnit výuky. 

• O pozitivním testu škola neprodleně uvědomí zákonného zástupce.

• Žák odchází ze školy domů (je-li zletilý nebo dá-li jeho zákonný zástupce souhlas k samostatnému
odchodu) nebo jde do izolační místnosti, kde setrvá až do doby, kdy si jej zákonný zástupce 
převezme.

• Škola vydá potvrzení o pozitivním testu a rodič musí bezodkladně zatelefonovat lékaři svého 
dítěte, kde mu nahlásí pozitivní test a domluví se na konfirmačním PCR testu.

• Bude-li konfirmační test NEGATIVNÍ, žák se může účastnit výuky po předložení výsledku.

• Bude-li výsledek konfirmačního testu opět POZITIVNÍ, musí zákonný zástupce neprodleně 
informovat o této skutečnosti školu (a škola musí následně zaslat hlášení KHS).

Žák / zákonný zástupce  odmítne testování
     Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce odmítnou testování, může se žák účastnit výuky za 
následujících podmínek :

• Žák musí mít po celou dobu výuky nasazený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku 
(ve společných prostorách i  při výuce).

• Používají pouze vyhrazené WC v prostoru šaten.
• Při výuce Tv nesmí cvičit v tělocvičně, nesmí se převlékat ve společných šatnách, nesmí používat 

sprchy.
• Při výuce Hv nesmí zpívat.
• Ve školní jídelně konzumují jídlo odděleně od zbytku třídy u vyhražených stolů. 
• Pokud by  žák odmítl jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nelze mu umožnit 

přítomnost ve škole. V takovém případě jej rodič musí omluvit z výuky obvyklým způsobem a 
škola nemá žádnou povinnost pro takového žáka zajišťovat dostanční vzdělávání. 

Co bude následovat od 13. 9. 2021
• Podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR budou výsledky uvedených tří testování 

vyhodnoceny a 10. 9. 2021 ministerstvo rozhodne, zda testování skončí, nebo zda bude v nějaké 
formě pokračovat.

V Hutisku-Solanci dne 30. 8. 2021 Petr Urda v.r.

           zřš
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