
Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace 
 

Šluknovská 2904 
470 05 Česká Lípa 

 
  tel . :  +420 487 714  666 e-mail :  info@zsl ad a.cz  
  tel . :   +420 731 653  268 www: www.zsl ad a.cz  

 

 

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904     MONETA Money Bank Česká Lípa  
IČ: 482 830 70          41027824/0600 

 

POKYN ŘŠ - SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ  
 
Základní informace o testování ve škole 
 

 Od 17. 1. 2022 se testování na nemoc Covid-19 bude provádět opět 1x týdně, a to každé pondělí až 

do odvolání. 

 

 Testují se všechny děti a žáci i zaměstnanci školy bez výjimky, tedy i očkovaní nebo v ochranné 

lhůtě po prodělání nemoci Covid-19. 

 Typ testů: SEJOY test - neinvazivní antigenní test pro samoodběr (tzv. RAT test) 

   

 Odmítnutí RAT testu - pokud žák nebo zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu neabsolvuje test, 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. 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. 

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 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. 

 Škola bezodkladně informuje zák. zástupce žáka o pozitivním výsledku antigenního testu a vystaví 

žákovi potvrzení na určeném formuláři. Toto potvrzení lze poté využít při provádění konfirmačního 

(ověřujícího) RT-PCR testu v případě, že nebude dostupná elektronická žádanka na tento test ze 

strany KHS. Poskytovatel zdravotních služeb je na základě tohoto potvrzení povinen el. žádanku do 

systému zadat a vyšetření RT-PCR provést. 

 V případě pozitivního výsledku konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR je zákonný zástupce 

povinen bez odkladu o tomto informovat svého praktického lékaře či pediatra – ten je poté povinen 

nařídit žákovi izolaci. 

 Pokud bude žákův antigenní test pozitivní v pondělí, 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.  
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 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. 

 Zaměstnanci se testují 1x týdně (v pondělí) bezprostředně po příchodu na pracoviště v místnosti 

vedle kanceláře sekretářky. 

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 V pondělí od 7.30 hodin v místnosti vedle kanceláře sekretářky pro rodiče a žáky 1. – 

3. ročníků. Vstup ředitelským vchodem. 

 

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy 

 

Česká Lípa 14. 1. 2022 

 


