TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 1. A 8. LISTOPADU 2021
S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace bylo přistoupeno
k preventivnímu testování žáků, a to v okresech: České Budějovice, Ostrava –město,
Prostějov, Prachatice, Brno –venkov, Přerov, Opava a Karviná.
Testování je zacíleno na žáky v denní formě vzdělávání, kteří nejsou (nebo nemohou
být) očkovaní nebo neprodělali covid-19v posledních 180dnech.
Testování tedy nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně
dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali 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 (ne starší 24 hodin pro antigenní test
a 72 hodin pro PCR test).

Pokud se žák preventivnímu testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví, konkrétně:
−

−

povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole ve
vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5
metru – respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky, např. FFP2, KN 95

nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, pokud nelze od ostatních osob dodržet
odstup 2 m
Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebudeli žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.
V případě, že výsledek preventivního antigenního testu je pozitivní, je škola povinna
bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního
antigenního testu.
Škola bezodkladně vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne
a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu. V případě, že žák
nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od
ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout.
Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb
v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
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