Testování
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test
se provede 1. září nebo pokud škola rozhodne, tak se první test provede druhý den školního vyučování
(možnost rozhodnout o začátku testování v druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných
tříd, přípravných stupňů, prvních ročníků a tříd s žáky 1. a vyšších ročníků), a dále se testuje v termínech
6. září a 9. září 2021.
Pokud se škola rozhodne, že bude testovat druhý den školního vyučování (tam, kde to mimořádné
opatření dovoluje), nejsou děti a žáci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu,
ale pravidla nošení ochranného prostředku se řídí obecným mimořádným opatřením k nošení ochrany
dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení ochranných prostředků v případě,
negativního výsledku testů. To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných
prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí
(týká se to všech dětí a žáků).
Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy)
Testování nepodstupují děti a 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 dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě.
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v
platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Ochrana dýchacích cest
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a
ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest,
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích
cest jsou plošně vyjmuty
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 tohoto zákazu,
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek
dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však
povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v
lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že
dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest8.
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným
opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).
Netestovaný žák (žák bez výjimky z testování)
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro děti v přípravné třídě
základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky v základní škole a žáky denní formy
vzdělávání ve střední škole a denní formy vzdělávání konzervatoři podrobit se preventivnímu testování.
Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování
(prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit
v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších
režimových opatření, konkrétně:

povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve
třídě při výuce a ve společných prostorách (nosit respirátor nebo obdobný prostředek - vždy bez
výdechového ventilu -naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, 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 nebo
školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou
oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN
EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít
sprchy,
nesmí zpívat,
používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří
nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole
zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
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 dodržovat rozestup od ostatních osob
minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany
dýchacích cest).
Pozitivně testovaný žák
Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.

Příznaky onemocnění – postup školy
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru
pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků/studentů a při jejich zjištění (objevení) je
nutné volit tento postup:
- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn
do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce,
- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu,
- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole;
dítě/žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené
samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy;
zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta
o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

