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SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ 8. a 15. 11. 2021 
 
Vážení rodiče, 
v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  
ke screeningovému testování ve školách vám posíláme důležité informace. 
 
KDY: 8. 11. a 15. 11. – žáci se mohou dostavit do školy už v 7.00 h a do 8.00 by mělo 
proběhnout testování. V tento den nebude ranní družina. Přijde-li žák do školy v úterý nebo 
v jiný den, bude testován také.  
 
KDO: všichni žáci…  
 
VÝJIMKY: testování nepodstupují děti a 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 dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek 
testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro 
PCR test).  
 
ODMÍTNUTÍ TESTU: Pokud se žák screeningového testování nepodrobí, bude se moci prezenční 
výuky účastnit, ale ochranu dýchacích cest bude mít pod dobu pobytu ve škole, nesmí zpívat a 
cvičit ve vnitřních prostorech. Uvedené opatření bude v platnosti po dobu trvání 
screeningového testování. 
 
ODMÍTNUTÍ NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU: Žák zůstává doma v režimu „nemocného“ 
 
Způsob testování s rodiči i s dětmi zkonzultují také třídní učitelé… 
 
DRUH ANTIGENNÍHO TESTU: Sejoy a Genrui… Odkaz na návody a videa pro testy. Ve škole 
využíváme tesy Sejoy a Genrui… Jak na to ve škole – edu.cz 

 
VÝSLEDKY TESTU: POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU = odchod žáka. 
Všechny žáky si musí vyzvednout zákonný zástupce, jinak odchází po skončení vyučování. 
O následném postupu budete informováni. 
 
EVIDENCE: bez osobních údajů nebo pro potřeby žáka/školy… 
 
Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky ve společných prostorách školy.  
Jakmile se usadí ve své učebně, roušky mít nemusí. Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující 
se ve škole) mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve společných 
prostorách školy. 
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Vedení školy ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Počaply 
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