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Testování žáků od 26.4.2021 (dle Manuálu COVID-19 testování ve školách – MŠMT)
U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce
podmíněna účastí na testování.
Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu nebo školské
zařízení za účelem individuální konzultace.
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola
bude absenci evidovat jako omluvenou.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je
umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která
musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí
souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu
třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit –
potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě,
atp. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování
(pondělí a čtvrtek).
Testování žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (před první
vyučovací hodinou) vždy první vyučovací den v týdnu.
Pokud se některé žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej
otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém
příchodu.
Testování žáků probíhá v kmenové učebně.
V případě testování žáků ZŠ (šatny 2. stupně) s asistencí 3. osoby, která není
zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního
personálu, žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy
rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných
v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený
respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.
Instruktážní video SINGCLEAN testu MŠMT zde Instruktáž pro školy - YouTube nebo jak
na to ve škole | testování.edu.cz
Děti MŠ se od 26.4.2021 netestují.
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