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INFORMACE PRO RODIČE 

 

 

Testování žáků: 

  

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat  2x týdně 

samoodběrovými neinvazivními testy. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého 

není nutná asistence zdravotnického personálu.  

 

Pokud se žák odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, 

protože zde není předpoklad toho, že není nemocen COVID-19. Tito žáci budou ze 

vzdělávání omluveni. Pokud  žák testování odmítne, bude se jednat o omluvenou absenci.  

Škola nemá v případě odmítnutí testování povinnost poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem. Škola bude postupovat  obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve 

škole.  

 

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 

sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K 

testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového 

onemocnění.  

 

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána 

osobní přítomnost na vzdělávání.  

 

V případě testování žáků škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna 

asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít 

souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  

 

Testování u žáků se neprovádí v případě: 

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,  

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které 

byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo 

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 

dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 

SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 
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Pozitivní výsledky testování: 

V případě pozitivního výsledku testu, bude žák izolován  od ostatních osob do izolační 

místnosti a budou kontaktování zákonní zástupci, kteří si zajistí ve zdravotnickém zařízení 

provedení PCR testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením 

dne a času provedení testu. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným 

obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického 

lékařství pro děti a dorost. 

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční 

výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny 

žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) 

v některý z předchozích 2 dnů  (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný 

zvlášť od negativně testovaných). 

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.  

 

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) 

v jedné třídě s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve 

škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2. 

 

 

Ochrana horních cest dýchacích: 

 

V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci 

jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.  

 

Na základě mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví ze dne 06.04.2021 nemusí mít 

ochranu horních cest dýchacích 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. 
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Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví k provozu škol 

 Po příchodu do budovy školy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači,  provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje 

hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového 

postupu opakovaně upozorňuje. 

 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)  a řádná respirační hygiena v závislosti na 

mimořádných opatřeních MZd.  

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.  

 Intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. 

 

 

Distanční výuka 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním 

způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se 

zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

 

 

Upozornění pro rodiče: 

 

 Žákovi  s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 

vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků že osoby s příznaky infekčního onemocnění 

nemohou do školy vstoupit. 

 Dne 12.04.2021 bude s každým žákem před zahájením vyučování  (případně 

jejich zákonnými zástupci)  sepsán Kontrolní seznam příznaků covid-19 u žáků.V 

případě, že žák na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně 

vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák 

musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu MŠMT. 

 
 Mgr. Bc. Marika Jelínková  

ředitelka školy  

tel.: 777 810 192 

 

 

 

 

 

 

 


