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Screeningové testování
Vážení rodiče, milí žáci,
ve dnech 8.11. a 15.11.2021 proběhne screeningové testování ve škole.
Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a
trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že plošné testování na přítomnost
viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění covid-19
během prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k
oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách. Samotné plošné testování má
primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit
především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.
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.
Screeningové testování stanovených skupin žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole
podrobit se preventivnímu testování. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu
ve škole a školském zařízení, a to ve společných prostorách školy. Ve vnitřních prostorech nosit
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); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání
nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině jsou oprávněni používat jako
ochranný prostředek roušku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
•

z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
o 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
o 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)

Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování, budou přemístění do izolační místnosti, kde
vyčkají příchodu ZZ, který si žáka převezme. Současně bude výsledek pozitivního testu oznámen na
KHS, která určí další postup.
Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Průběh testování
žáci vstoupí do budovy školy, přezují se a následně půjdou do třídy, kde mají 1. vyučovací hodinu. Po
celou dobu pobytu ve škole mají nasazenou ochranu úst a nosu. Do ukončení testování (průběh 1.
vyučovací hodiny) mají nasazenou ochranu ústa a nosu i ve třídě. Jakmile zjistí výsledek testování a
bude-li negativní, mohou ve třídě zůstat a sundat si během výuky ochranu ústa a nosu.
-

Na začátku první vyučovací hodiny se žáci otestují, případně předloží potvrzení o testu,
prodělané nemoci, případně očkování.
Při negativním výsledku mohou ochranu úst a nosu ve třídě sundat a zůstávají v učebně ve
výuce.
Při pozitivním výsledku testu budou žáci přesunuti do izolační místnosti, kde čekají na ZZ,
kteří si je vyzvednou.

Možnosti:
-

Žáci využijí Ag test, který jim škola připraví
Mají možnost přinést si vlastní Ag test a otestovat se společně s ostatními žáky ve třídě
Přinesou potvrzení – viz výše (v tomto případě se žáci netestují)

Ochrana úst a nosu
-

-

Pokud žák podstoupí testování, případně spadá do skupin, které se netestují (potvrzení o
očkování, prodělaný covid), musí mít nasazenou ochranu úst a nosu ve společných
prostorech školy (chodby, toalety, jídelna apod.). Ve třídě během výuky není ochrana úst a
nosu vyžadována.
Pokud má žák potvrzení od lékaře, že je od ochrany úst a nosu osvobozen, je nutné toto
nahlásit a potvrzení předat třídnímu učiteli a vedení školy

