
                                                  Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, Třebíč 

                                           

1 
 

 

 
Pravidla umožňující osobní přítomnost žáků na vzdělávání od 24. 5. 2021 

 

Níže stanovená pravidla vycházejí z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021 s č. 471 

a informací k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 ze dne 

18. 5. 2021. 

 
A Podmínky umožnění osobní přítomnosti žáků na vzdělávání 

1. Dle výše zmíněného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněna osobní přítomnost na 

vzdělávání každému žákovi osmiletého i čtyřletého oboru studia, pokud 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) podrobí se preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem.  

2. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní 

přítomnost na vzdělávání.  

3. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat 

jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání 

dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory – např. možnost připojit se do některých 

hodin on-line nebo posílání studijních materiálů. 

4. Žák nebude nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Důsledkem 

neúčasti však bude nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.  

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

6. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 

72 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

7. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény 

a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí 

osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické 

podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.  

8. Testování se neprovádí u osob, které mají 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 dní.  

 
B Obecná pravidla testování 

 
1. Testování žáků bude probíhat pravidelně 1x za 14 dní za použití PCR testů viz příloha č. 2, s výjimkou prvního 

dne nástupu do školy, kdy budou použity antigenní testy dodané MŠMT, viz příloha č. 1. 

2. Testování žáků se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy od 7.45 dle přiloženého harmonogramu. 

3. Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován první den jeho přítomnosti 

ve škole antigenním testem, jehož platnost je 7 dní. Po příchodu do školy se nahlásí v kanceláři školy a provede 

si test pod dohledem pověřené osoby. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.  



 

4. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, nahlásí se 
bezprostředně po svém příchodu v kanceláři školy a provede si test pod dohledem pověřené osoby.  

5. Testování bude probíhat v učebnách dle platného rozvrhu.  

6. Před prvním testováním budou všechny testované osoby seznámeny s průběhem testu (výkladem/ 

videem/manuálem).  

7. Všichni přítomní mají povinnost od vstupu do školy po celou dobu odběrového procesu i po celou dobu výuky 

nosit ochranu dýchacích cest, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.  

8. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.  

9. Výsledek testu oznámí laboratoř škole v den odběru v odpoledních hodinách.  

10. V případě výskytu pozitivního výsledku budeme informovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. 

 

C Výsledky testování a následné kroky 

1. Pokud je výsledek negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce. 

2. Pokud je výsledek pozitivní, škola informuje všechny zákonné zástupce nebo zletilé žáky testované skupiny o 

dalším postupu. 

3. Tito žáci nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem 

informovat o pozitivním testu v dané skupině žáků poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného 

praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci 

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

4. 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.  

5. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci, žák doloží neprodleně výsledek škole a může se vrátit 
k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 

6. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě 

informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle 

příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech 

s pozitivně testovaným žákem. 

7. Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z 

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

přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu, viz § 184a odst. 1 školského zákona.  

 

 

 
Třebíč 18. května 2021        Alice Burešová 

ředitelka školy 
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Příloha 1 

Průběh testování antigenními testy 

1. Žáci přicházejí do školy studentským vchodem a jdou přímo do příslušné učebny dle rozvrhu. 

2. Ve školní budově mají všichni nasazené roušky nebo respirátory. 

3. Po vstupu do školy si každý žák vydezinfikuje ruce.  

4. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru (k dispozici máme dva typy testů – LEPU a 

Singclean, více informací najdete zde: https://testovani.edu.cz ). 

5. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.  

6. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů. 

7. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.  

8. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu. 

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

10. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.  

11. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.  

12. Vyhodnocení testu viz Výsledky testování a následné kroky. 

13. Dle výsledku testů žák vyhodí testovací sadu do určeného odpadkového koše. 

14. Žáci s negativním výsledkem testu odcházejí do šaten se převléci a potom do učeben dle platného 

rozvrhu. 

 

 

Příloha č. 2 

Testování PCR testy 

 Jedná se o skupinový test pro maximálně 24 osob. Výsledek určí, zda je ve skupině někdo pozitivní, neurčí ale 

konkrétního jedince. Proto musí v případě pozitivity následovat konfirmační PCR test všech žáků ve skupině 

(což by v případě antigenních testů následovalo také). 

 Žák si za pomoci tyčinky sám odebírá vzorek slin z úst pod dohledem učitele a tyčinku poté vloží do odběrové 

nádoby s médiem. Odběr skupiny 24 osob trvá maximálně 3 minuty. 

 Škola zajistí převoz vzorků do laboratoře, která je zpracuje a výsledky zašle téhož dne odpoledne. 

 Vyhodnocení testu viz Výsledky testování a následné kroky. 

 Zpracování provádí laboratoř Elisabeth Pharmacon. Informace o této laboratoři najdete na těchto odkazech: 

https://www.elisabeth.cz/ https://www.testycovid.cz/ 

https://www.e-gene.cz/hromadne-testovani-na-covid-19.html 

 Jedná se o certifikovanou laboratoř, viz stránky Ministerstva zdravotnictví: 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-laboratori-covid-19 

 Návod na testování najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=L8Op7BO0LjM 
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