TESTOVÁNÍ - OBECNÉ INFORMACE
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost
při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká,
podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří
mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost
na vzdělávání.
Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování,
škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost
zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu
poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit
se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití
individuální konzultace atp.
Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být
jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá
příznaky infekčního virového onemocnění.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky
onemocnění COVID-19.
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. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní
testování dle harmonogramu školy.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR
o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky
v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
Příklad: Žák byl 20. ledna pozitivně testován na COVID_19 RT-PCR testem a následně mu byla nařízena
izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem
testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím termínu
ve středu 21. nebo ve čtvrtek 22. dubna má žák povinnost se testování účastnit.

Termín a frekvence testování
Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního
testování (dle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů
školního týdne) a 1× týdně v případě použití RT-PCR testů.

Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Výsledky a následné kroky
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob
do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných; negativně
testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě).
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném
týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli
s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů
(i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
Nezletilý žák/dítě – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který
může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák
opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči
o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
Zletilý žák či student – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu
opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe.

Konfirmace a návrat:
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace
neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha)
o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy
je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického
lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou
RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď
po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení
o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství
nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR
testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který
má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu
do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka, studenta
nebo pedagogického pracovníka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží
tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které dále informuje původně
indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce
bez dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný
zástupce dítěte nebo žáka, žák, student nebo pedagogický pracovník je povinen okamžitě informovat

školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle
příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu
ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl
pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí
dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS)
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků
nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání
tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům
vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se,
pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům
či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů
na dané období. Žáci a studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální
podmínky.

