
Informace pro rodiče – testování žáků 

Na základě Mimořádného opatření č. j.  MZDR 14592/2021-3  je umožněna osobní přítomnost žáka 

ve škole pouze tehdy, pokud: 

1. nemá příznaky COVID-19 

2. podstoupí preventivní antigenní test s negativním výsledkem 

3. má ochranu dýchacích cest (žákům postačují chirurgické roušky, dětské „plexi roušky“ nejsou 

přípustné) 

Informujeme Vás proto o způsobu testování  a pravidlech vycházejících z výše uvedeného MO. 

Testování 

1. Frekvence testování – 2 x v týdnu (pondělí a čtvrtek), případně první den osobní přítomnosti 

bezprostředně po příchodu do školy. 

2. Žáci se budou testovat sami pod dohledem třídních učitelů a dalšího určeného pracovníka              

pomocí antigenního testu (typ „Lepu“ test). Test je neinvazivní povahy (není to nepříjemný úkon, 

„pošimrání“ na kraji nosu). Ve výjimečných případech může být přítomen zákonný zástupce, a to 

jen po dobu nezbytně nutnou (vlastní úkon testování). Pokud bude chtít znát výsledek, musí 

vyčkat venku před budovou za dodržení platných hygienických pravidel. 

3. Pokud žák odmítne testování, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání. Tato 

absence bude omluvenou absencí. Žák bude vzděláván obdobně jako při nemoci (zadávány úkoly 

a učivo na doma). 

 

Postup při zjištěné pozitivitě: 

1. Zákonný zástupce je  neprodleně informován. 

2. Žákovi škola vystaví potvrzení o pozitivitě s uvedením dne a času provedení testu. 

3. Žák je oddělen od ostatních osob (izolace) a zákonný zástupce či jiný, domluvený doprovod  je 

povinen jej ve škole vyzvednout co nejdříve. Pro vyzvedávání jinou osobou je nutný písemný souhlas 

zákonného zástupce. 

4. Zákonný zástupce je povinen telefonicky informovat praktického lékaře dítěte  o pozitivním 

výsledku testu. Žák dále podstoupí tzv. konfirmační PCR test. 

 

Výjimky z testování 

1. Při příchodu je doložena negativita oficiálním potvrzením na základě testu provedeného  

poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimoř. opatření MZ k provádění 

testů. Test nesmí být starší  48 hod. 

2. Prodělání laboratorně potvrzené nemoci COVID 19 - neuplynulo-li více než 90 dnů od prvního 

pozitivního antig. testu (nutné doložit potvrzením).  V tomto případě je testování nadbytečné 

z důvodu imunity po prodělání nemoci.  


