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PŘÍLOHA POKYNU ŘŠ K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021. SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – ZÁŘÍ 2021 
 
Základní informace o testování ve škole 
 

✓ Termíny testování jsou středa 1. 9. 2021 (všichni žáci s výjimkou 1. tříd), čtvrtek 2. 9. 2021 (pouze 

pro žáky prvních tříd)  pondělí  6. 9. (všichni žáci) a čtvrtek 9. 9. 2021 (všichni žáci). Po vyhodnocení 

testování může být povinnost testování prodloužena na delší období dle lokální epidemiologické 

situace, a to do konce září s frekvencí 1x týdně. 

 

✓ Testování se netýká: 

a) žáků s dokončeným očkováním (14 dnů po 2. dávce),  

b) žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění Covid-19,    

c) žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR provedeného zdravotnickým 

pracovníkem v odběrovém místě.  

Žádáme tímto žáky a jejich zákonné zástupce o prokazatelné doložení důvodu netestování, ústní sdělení 

žáka není dostačující - je třeba doložit potvrzení o očkování nebo o pozitivním PCR testu (prodělaný 

covid) ne starší než 180 dní nebo potvrzení o testu provedeném zdravotnickým zařízením s platnou 

lhůtou.   

✓ Typ testů: Genrui BioTech test - neinvazivní antigenní test pro samoodběr (tzv. RAT test) 

   

✓ Odmítnutí RAT testu - pokud žák z jakéhokoliv důvodu neabsolvuje test a nevztahuje se na něj 

výjimka a)-c) z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným 

prostředkem dýchacích cest. Ochranu dýchacích cest musí mít po celou dobu pobytu ve škole, tedy i 

ve třídě. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Tento žák 

nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a nápojů musí sedět 

v lavici (tj. nesmí se volně pohybovat) a ve školní jídelně dodržuje odstup nejméně 1, 5 m od 

ostatních. Opatření se na tyto žáky vztahují po dobu screeningového testování. 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby na základě potvrzení lékaře (konkrétní 

informace o této výjimce podá zájemci ředitel školy na základě elektronického dotazu). 

 

✓ Žák, který odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku se nemůže účastnit prezenční 

výuky. Žák musí být omluven v souladu se školním řádem. Distanční výuku škola v takovém případě 

neposkytuje. 

Průběh testování ve škole 

✓ Čas a místo testování pro žáky jednotlivých tříd jsou dány aktuálním rozvrhem na daný školní den. 

✓ Testování žáků probíhá v daných termínech vždy 1. vyučovací hodinu (žáci se netestují po příchodu 

do ranní družiny) a žáci během testování mají nasazené roušky nebo respirátory, vyjma intervalu 

samoodběru. Žáci v tyto dny či hodiny nepřítomní se testování podrobí bezodkladně po příchodu do 

školy – test RAT si vyzvednou v kanceláři školy a provedou jej v místnosti vedle kanceláře. 
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✓ Součástí této přílohy je leták seznamující s procesem samoodběru Gentui BioTech testu. Žádáme 

tímto žáky a rodiče, aby se s jeho obsahem seznámili. 

✓ Pokud bude žákův antigenní test pozitivní ve středu 1. 9., ve čtvrtek 2. 9. (žáci 1. A, B) a v pondělí 6. 

9., je žák povinen absolvovat ověřovací PCR test a do zjištění jeho výsledku nebude docházet do 

školy, třída však pokračuje v prezenční výuce. 

✓ Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen školu o výsledku ověřovacího testu PCR neprodleně 

informovat.  

✓ Pokud bude antigenní test žáka pozitivní ve čtvrtek 9. 9., není celé třídě umožněna osobní 

přítomnost ve škole do zjištění výsledku ověřovacího PCR testu. Pokud se nákaza nepotvrdí, všechny 

dotčené osoby se mohou vrátit k prezenční výuce. Pokud se nákaza potvrdí, kontaktuje škola KHS a 

ta rozhodne o dalším postupu. Pokud by v důsledku nařízené karantény byla znemožněna 

přítomnost více než poloviny žáků třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku, v ostatních 

případech škola postupuje jako při běžné absenci. 

✓ O všech těchto skutečnostech a případných změnách procesu tohoto testování budou žáci a jejich 

zákonní zástupci informováni prostřednictvím zpráv v systému Bakaláři ředitelem školy, popř. 

třídními učiteli. 

Testování žáků v doprovodu rodičů 

✓ V případě, že rodič má zájem být u testování žáka, je to možné u dětí v přípravné třídě a u 

žáků 1. – 3. ročníků. 

✓ Testování žáků v doprovodu rodičů bude probíhat následovně: 

o Ve středu 1. 9. od 8.00 hodin v místnosti vedle kanceláře sekretářky pro rodiče a žáky 

2. – 3. ročníků. Vstup ředitelským vchodem. 

o Ve čtvrtek 2. 9. od 8.00 hodin v tělocvičně pro rodiče a žáky 1. A, 1. B. Vstup zadním 

vchodem. 

o V pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. bude testování s rodiči probíhat také v tělocvičně od 

8. 00 hodin. Vstup zadním vchodem. 

 

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy 

 

Česká Lípa 26. 8. 2021 

 


