
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ od 3. 1. 2022 
 
Vážení rodiče, 
v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  
ke screeningovému testování ve školách vám posíláme důležité informace. 
 
KDY: v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x  
v týdnu a to v pondělí a ve čtvrtky – žáci se mohou dostavit do školy už v 7.00 h a do 8.00 by mělo 
proběhnout testování. V období od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé 
pondělí. Přijde-li žák do školy v úterý nebo v jiný den, bude testován také. 
V tyto dny nebude ranní družina. 
 
KDO: nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování  
nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci 
 
VÝJIMKY: povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáka, který absolvoval nejdéle před 72 
hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 
24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený 
poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem 
 
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“ 
 
DRUH ANTIGENNÍHO TESTU: Sejoy a Genrui… Odkaz na návody a videa pro testy. Ve škole využíváme 
testy Sejoy a Genrui… Jak na to ve škole – edu.cz 
 
VÝSLEDKY TESTU: POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU = odchod žáka. 
Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve 
škole zůstávají. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, 
nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci 
antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR 
testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 
let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od 
ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků. 
Všechny žáky si musí vyzvednout zákonný zástupce, jinak odchází po skončení vyučování. 
O následném postupu budete informováni. 
 
EVIDENCE: v rámci GDPR v souladu s nařízením na trasování přes informační systém CFA. 
 
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 

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

