
Dobrý den, 
ve dnech 22.11 a 29.11.2021 proběhne další kolo screeningového testování ve školách. 
  
Přikládám důležité informace:  
1. Testování proběhne vždy ráno, a to na začátku 1. vyučovací hodiny, popř. ihned po příchodu 

do ranní družiny. 
2. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, 

že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí 
přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény. V případě 
pozitivního testu, bude tuto situaci řešit místně příslušná KHS. 

3. Testy jsou stejné jako v září nebo v předchozích měsících: 
SEJOY: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=4s 

4. Žáci si mohou donést vlastní antigenní test, zároveň předloží formulář podepsaný zákonnými 
zástupci o tom, že byli seznámeni s používáním testu a způsobem jeho vyhodnocení. 

5. Žáci 1.-3. tříd se mohou testovat za přítomnosti zákonných zástupců (v přízemí u piana). 
6. Netestují se tito žáci (vše je nutné mít podložené písemným dokladem):  
a) žáci, kteří si přinesou platné potvrzení o testu provedeném v laboratoři (ne starší 24 hodin 
pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test), 
b) očkovaní žáci (14 dní po min. druhé dávce), 
c) žáci, kteří prodělali nemoc covid-19 (max. 180 dní poté). 
 
Pokud vyjde test pozitivní: 

a) bude ihned telefonicky kontaktován zákonný zástupce žáka,  
b) žák počká na příchod zákonného zástupce v izolační místnosti, 
c) žákovi vystavíme doklad o pozitivním testu, 
d) zákonní zástupci si vyzvednou dítě ve škole a kontaktují svého dětského lékaře, ten je 

povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit 
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření, 

e) dle výsledku PCR testu budou zákonní zástupci postupovat dále (návrat do školy, karanténa) 
f) zákonní zástupci budou o výsledku PCR testu informovat školu. 

  
Pokud se žák odmítne testovat a neprokáže se ani některým z potřebných potvrzení, může se účastnit 
prezenčního vzdělávání, pokud má po celou dobu výuky příslušnou ochranu úst a nosu. 
  

Děkujeme za pochopení, s přáním krásného podzimního víkendu, Iva Sedláčková 

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=4s

