Vážení rodiče,
zasílám informace k plošnému testování.
Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které
navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého
vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování
na onemocnění covid-19, a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných
do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených
při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.
•

Testování proběhne:
o 22. 11. 2021,
o 29. 11. 2021.
• 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, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
• Testovat se bude antigenními testy SEJOY. Příbalový leták zasílám přílohou.
• Testování není bariérové, proto pokud žáci neprokáží OTN (očkování, testování, prodělání nemoci
covid 19) mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve
škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.
o Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotních důvodů potvrzených
lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)
• Testujeme ve třídách v pondělí vždy 1. vyučovací hodinu za přítomnosti dohlížejícího pedagoga,
a to i žáky, kteří jsou ráno před vyučováním ve školní družině. Děti ze školní družiny do doby,
než budou otestované musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle
mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená
rouška; pokud jsou žáci usazeni, nemusí mít roušku)
• Netestuje se:
o Žák, který splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně
dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od
prvního pozitivního testu na covid-19).
o žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test
nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále
platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).
o Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.
• Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nemá jedno z výše uvedených potvrzení,
bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu
poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve
venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo
žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Žáci, kteří
přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání několik
omezení:
o Necvičí ve vnitřních prostorech, při vhodném počasí v době screeningového testování
budeme cvičit venku.
o Nezpívá.
o Jídlo a nápoje konzumuje o přestávkách v lavici.
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

•

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní
žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

•

Žáci si mohou přinést svůj test například test ze slin. Pokud je daný antigenní test na seznamu těch,
kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021 (viz ZDE ), může být ze strany školy akceptován.
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