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Screeningové testování – září 2021 
 
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole a žáky denní 

formy vzdělávání ve střední škole podrobit se preventivnímu testování.  

 

A Obecné informace 

1. Preventivní screeningové testování žáků proběhne s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září 

a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 (o průběhu testování viz příloha). 

2. Škola pro testování využije neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT) 

dodávané MŠMT. 

3. V případě, že testování bude muset probíhat v delším časovém úseku, přejde škola opět k spolehlivějším 

PCR testům. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko 

nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 

provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září 

s frekvencí 1x týdně. 

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 žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného 

v odběrovém místě.  

5. Evidenci o ochranné lhůtě a termínech očkování jednotlivých žáků povede třídní učitel prostřednictvím 

školního informačního systému Bakaláři. 

6. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování 

(prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za dodržení 

přísnějších režimových opatření nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, 

konkrétně:  

 povinnost nosit ochranu dýchacích cest (žáci do 15 let věku tj. žáci nižšího stupně osmiletého 

gymnázia jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku, žáci 

nad 15 let musí používat respirátor) po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě 

při výuce a ve společných prostorách školy,  

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít 

sprchy,  

 nesmí zpívat,  

 při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest 

a musí sedět v lavici nebo u stolu,  

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

na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,  

 v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení 

ochrany dýchacích cest).  

7. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, přijde 

do kanceláře školy a provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  

8. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  



B   Výsledky a následné kroky 
 

1. V případě pozitivního výsledku testu  bude pozitivně testovaný izolován od ostatních žáků do izolační 

místnosti (uč. č. 35). 

2. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných dne 9. 9., vztahují se následující kroky izolace 

a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.  

3. Pokud je pozitivně testovaný nezletilým žákem, škola kontaktuje zákonného zástupce a žák vyčká v izolaci 

do doby převzetí zákonným zástupcem. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) 

a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu.  

4. Pozitivně testovaný zletilý žák je poučen o nutných opatřeních a bez zbytečného odkladu odchází domů.   

5. Škola vydá pozitivně testovanému žáku nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně 

testován. Daný žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním testu praktického lékaře 

a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou 

žádanku k tomuto vyšetření.  

6. 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 

praktický lékař.  

7. Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo 

skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, 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 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Toto ustanovení 

se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak 

stanoví mimořádné opatření MZd.  

8. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato 

osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny 

dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.  

9. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, 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 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. Krajská hygienická stanice postupuje 

podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.  

10. Pokud je v důsledku 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.  

11. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním 

způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Nepřítomným žákům může být poskytnuta 

studijní podpora na dálku, např. formou zasílání materiálů a úkolů.  

12. Podmínky omlouvání absence jsou stanoveny ve svém školním řádu, který schválí školská rada.  

13. 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 v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola 

osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření 

musí, připustila, poruší mimořádné opatření.  
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V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, škola  

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

Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a jeho absence bude v souladu se školním řádem 

neomluvená. 

 

26. 8. 2021          Alice Burešová 

            ředitelka školy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha  

 

Průběh testování 

1. První den testování – 1. 9. 2021 se žáci shromáždí před hlavním vchodem do budovy školy v daném čase. 

(žáci nižšího gymnázia, 1. ročník a 2. A a 2. B v 7:45; 3. a 4. ročník a 2. C a 6. G v 8:15) 

2. Třídu si vyzvedne třídní učitel a jeho zástupce a odvedou ji do budovy školy. 

3. Žáci si v budově školy nasadí respirátory nebo ochranné roušky, vydezinfikují ruce a odejdou do předem 

určených místností. 

4. Učitel dohlížející na testování ve třídách nejdříve zjistí a zaznamená, kteří žáci již splnili podmínky stanovené 

pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo jsou v ochranné lhůtě po 

prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

5. Před prvním testováním budou všechny testované osoby seznámeny s průběhem testu výkladem. 

(instruktážní video najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4). 

6. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, 

vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.  

7. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.  

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

9. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:  

 Zasuňte tyčinku do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se 

získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejnou tyčinkou i u druhé nosní dírky.  

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

 Vložte tyčinku se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte 

jej asi 5x až 6x.  

Zatlačte hlavu tyčinky na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.  

Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tyčinku, aby z ní vyteklo co možná nejvíce kapaliny a odložte ji do 

předem připraveného sáčku. 

Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.  

Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do 

otvoru pro vzorek v testovací kazetě.  

11. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce maximálně 15 minut a výsledek testu 

zaznamená do seznamu testovaných.  

12. Testovaný vloží všechny použité komponenty do sáčku. 

13. Vyhodnocení testu:  

 Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. 

Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.  

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

izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas 

zákonného zástupce k samostatnému odchodu.  

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

vykonat nový test.  

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

