
Informace ředitele školy ke screeningovému testování žáků na COVID-19 

1) Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, 

které uvedeným informacím dodává právní závaznost. 

2) Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému 

prezenčnímu vzdělávání ve školách. Proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září 2021. 

3) K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 

4) Testování nepodstupují žáci, kteří splní 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 žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém 

místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). 

Splnění podmínek se prokazuje předložením elektronického nebo papírového certifikátu třídnímu učiteli 

(případně tomu, kdo v daný okamžik provádí ve třídě testování). 

5) Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. 

6) Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná 

nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole pouze 

za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: 

a) má povinnost1 nosit po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách 

školy, a pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru i ve venkovních prostorech, 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 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. 

b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 

c) nesmí zpívat,  

d) používá hygienické zařízení vyčleněné školou (bude žákům oznámeno a viditelně označeno) pouze pro 

žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test, 

e) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od 

ostatních osob minimálně 1,5 m, 

f) nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na 

škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou. 

7) Testování žáků bude probíhat centrálně dodanými antigenními testy Genrui BioTech tzv. 

samoodběrem, a to ve dnech 1., 6. a 9. září. 

a) Pokud někdo nebude v den testování přítomen, musí se dodatečně otestovat před vyučováním v první 

den příchodu (na testování se dohodne předem se svým třídním učitelem, a ten ho s ním provede nebo ho 

zajistí jinak) a dále pak pokračuje v pravidelném testování s ostatními. 

b) Pokud přijde žák v den testování do školy později (nutno omluvit), než bylo prováděno hromadné 

testování třídy, nesmí se účastnit výuky, dokud nebude otestován. Testování takových žáků zajistí 

zaměstnanec kanceláře školy. Žák je povinen se mu ohlásit domovním telefonem od vchodu do školy 

a odebrat se do zaměstnancem určené místnosti. Zde si po příchodu zaměstnance provede test. 

c) Testování nově nastupujících tříd (prima A, prima B, 1.A a 1.B) dne 1. 9. 2021 bude probíhat 

v tělocvičně (v 8:00 - prima A, v 9:00 - 1.A) a v zrcadlovém sále (v 8:00 - prima B, v 9:00 - 1.B). 

Cesta do tělocvičny a zrcadlového sálu bude zřetelně vyznačena. Přijďte pokud možno přesně na 

uvedenou hodinu, a to i Vy, kteří se nebudete z nějakého důvodu testovat. Ve dnech 6. a 9. září bude 

testování probíhat již stejně jako u ostatních tříd dle bodu d). 

d) Testování bude probíhat (s výjimkou tříd prima A, prima B, 1.A a 1.B dne 1. 9. 2021 – viz bod c)) ve 

vašich kmenových učebnách ve dvou vlnách (8:00 a 8:20). Skupiny (kdo se bude testovat v 8:00 a 

                                                           
1 Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty 

1) 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 povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo  

2) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou 

roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný 

ochranný prostředek, 



kdo v 8:20) určí třídní učitel po dohodě se žáky tak, aby dojíždějící nemuseli někde čekat. Ve skupině 

může být max. 15, výjimečně 16, žáků. 

i) Žáci, kteří mají testování od 8:20, přijdou na čas přímo do učebny. Pokud přijdete dřív, musíte 

čekat venku (mimo budovu školy), protože vaše učebna bude obsazená a do jiných prostor školy 

nesmíte bez negativního testu vstoupit. 

ii) Žáci, kteří nemusí absolvovat testování a certifikát doloží třídnímu učiteli předem (e-mailem 

nebo osobně) se v den testování do školy dostaví až na 2. vyučovací hodinu. Až na 2. vyučovací 

hodinu se dostaví i žáci, kteří odmítnou testování a rozhodli se po celou dobu pobytu ve škole 

nosit ochranu úst a nosu. 

Toto ustanovení neplatí pro primu A, primu B, 1.A a 1.B při testování 1. září. Viz bod 7 c). 

iii) Po celou dobu testování je nutné dodržovat mezi osobami alespoň 1,5m rozestupy a větrat 

otevřenými okny. 

iv) První polovina otestovaných žáků počká po dobu testování druhé poloviny třídy před učebnou. 

Protože se jedná o společné prostory, je nutné mít nasazen respirátor (do 15 let stačí rouška). 

d) Návod a instruktážní leták k testům Genrui naleznete zde (prosím předem pečlivě prostudovat): 

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani. 

i) další informace k testování ve školách - https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/. 

8) Proces samoodběru 

a) Žáci se od vchodu dostaví přímo do učebny určené pro testování. Po celou dobu pobytu, až na krátký 

okamžik zasunutí odběrové tyčinky do nosu, mají nasazenu ochranu úst a nosu. 

b) Po příchodu a před testováním si každý dezinfikuje ruce. 

c) Dohlížející osoba řídí průběh testování následujícími pokyny: 

 Přiloženou zkumavku s roztokem umístěte do stojánku a otevřete její uzávěr. 

 Stáhněte si roušku. 

 Otevřete balíček s tamponem a zasuňte tampon do nosní dírky 1,25 - 2,5 cm hluboko. Přejeďte 

nejméně 5x po dobu nejméně 15 sekund krouživými pohyby po sliznici nosní dírky, aby se získalo co 

nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky. 

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru. 

 Vložte tampon se vzorkem do zkumavky s ředidlem a otočte jej proti asi 5x až 6x proti stěně 

zkumavky, aby došlo k přenesení vzorku do roztoku a nechte 1 minutu stát. 

 Následně tampon vymačkejte o stěnu zkumavky (zkumavku zmáčkněte) a vyjměte jej. Tampon dejte 

do přiloženého sáčku na biologický odpad. 

 Zkumavku zavřete a dobře promíchejte. 

 Jakmile máte volné obě ruce, nasaďte si bezpečně opět roušku. 

 Vyjměte testovací kartu z obalu. 

 Otevřete malé bílé víčko v horní části zkumavky a kápněte 3 až 4 kapky roztoku do otvoru pro vzorek 

na testovací kartě.  

d) Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. 

e) Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu. 

f) Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

g) Po zaznamenání výsledku vloží žák do přiloženého sáčku na biologický odpad i zbytek testovací sady. 

Sáček uzavře. 

h) Při odchodu vyhoďte sáček na biologický odpad s použitou testovací sadou do určeného 

odpadkového koše a VYDEZINFIKUJTE SI RUCE!!! 

9) Výsledek testu a další postup 

a) Pokud je výsledek NEGATIVNÍ, je žákovi umožněna účast na vyučování. Nejprve se v šatně přezuje. 

b) Pokud je výsledek POZITIVNÍ 

i) Testovaný je odveden dozírající osobou do izolační místnosti2 (J1, při zaplnění i J2). Toaleta pro 

izolované je na učitelském WC v přízemí - naproti J1, J2. 

                                                           
2 Místnosti budou větrané a žáci musí udržovat co největší rozestupy (minimálně 1,5 m). 

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/


ii) Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky (respirátor, případně i 

jednorázové rukavice) touto osobou i zaměstnancem školy. 

iii) O umístění žáka do izolace informuje dohlížející osoba zaměstnance kanceláře školy. Dozor v izolaci 

bude zajištěn další osobou. 

iv) Kancelář školy 

(1) kontaktuje zákonného zástupce nezletilého žáka, aby si žáka ve škole vyzvedl. Pokud zákonný 

zástupce žáka souhlasí (SMS, e-mailem), může žák odejít domů sám. 
(2) vystaví a podepíše potvrzení o pozitivním antigenním testu, 

(3) předá potvrzení o pozitivním testu dozoru u izolační místnosti a ten následně žákovi nebo jeho 

zákonnému zástupci. 

iv) Pozitivní žák (jeho zákonný zástupce) je povinen telefonicky (nebo jiným obvyklým dálkovým 

způsobem) informovat o pozitivním testu svého lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci 

konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

v) 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 jeho lékař. 

vi) Žákovi, který byl 2 dny před provedením pozitivního testu (nebo 2 dny po jeho provedení) 

v jedné třídě nebo skupině se žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní 

výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole do zjištění výsledku konfirmačního 

RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka, resp. pedagoga, s pozitivním výsledkem 

preventivního antigenního testu. 

Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-

19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd. 

vii) V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného antigenním 

testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole (třídnímu učiteli). Třídní učitel dále 

informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti 

vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 

viii) V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci, 

(1) je zákonný zástupce žáka o tomto výsledku povinen okamžitě informovat školu (třídního 

učitele). 

(2) Škola (ředitel) následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto 

pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s 

tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

(3) Krajská hygienická stanice dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 

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

nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, 

přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola 

nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje 

obdobně jako při běžné absenci. 

x) Obdobně se pak postupuje v případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného 

prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit 

respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na 

vzdělávání. 

(1) V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, 

je škola povinna žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. 

(2) Žák není automaticky omluven ze vzdělávání a další postup záleží na domluvě mezi zákonným 

zástupcem žáka (zletilým žákem) a školou. 

C. Pokud je výsledek NEČITELNÝ/CHYBNÝ, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a žák musí 

vykonat nový test. 

Děkuji za dodržování pokynů. Pavel Škoda, ředitel školy 


