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SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3.1. 2022 

Od 3. ledna do 16. ledna 2022 se ve školách screeningové testování provádí 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvr-

tek. 

Od 17. ledna probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí 

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 

hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).  

Nově se testují i žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 

dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. 

Žáci se budou v pondělí a ve čtvrtek testovat na začátku první hodiny své výuky ve svých učebnách dle aktuálního 

rozvrhu. 

Pokud žák dorazí do školy později, nahlásí se na recepci, recepční zavolá Marka Slavíka, který dohlédne na testování 

žáka v uč. č. 6 a výsledek neprodleně nahlásí v kanceláři ZŘ.  

Pokud žák testování neabsolvuje a nedoloží výsledek testu provedeného v odběrovém místě, může se účastnit pre-

zenční výuky pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, tzn. má povinnost nosit 

ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2, KN 95) po celou dobu pobytu ve všech prostorách školy pokud není možné 

dodržet rozestup 1,5 metru. 

Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a pokračuje v pre-

zenční výuce. 

Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do kanceláře zá-

stupců, kde mu bude vydáno potvrzení o pozitivním testu.  

Je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu, odchází rovnou ze 

školy na potvrzovací PCR test. Pokud souhlas nemá, bude umístěn do izolační místnosti, než si ho zákonný zástupce 

vyzvedne.  

Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test. 

Spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale po-

kračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování 

testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.  

Během výuky budou pro tyto žáky platit zvláštní režimová opatření – používání ochranných prostředků dýchacích 

cest po celou dobu vzdělávání, zachování homogenity dané skupiny, dodržování odstupu od ostatních osob při kon-

zumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru. 

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, další postup určí hygienická stanice. V případě, 

že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v ní nedojde k dalšímu pozitivnímu vý-

sledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. 

Pokud je z důvodu nařízení karantény Krajskou hygienickou stanicí znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto 

stavu.  


