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Informace k screeningovému testování ve školách v září 2021 
 

 
 
 
Na základě Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-
19, provoz a testování, vydaného 18. 8. 2021, informuji o průběhu screeningového testování ve škole v září 
2021. 
 
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků 3x po sobě v těchto termínech: 
1. září 2021, 6. září 2021 a 9. září 2021 
 
Toto testování má spolu s dalšími opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání 
ve školách. 
Na základě výsledků získaných z tohoto testování bude rozhodnuto o dalším postupu. 
 
Testování nepodstupují žáci, kteří 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), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 
 
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek 
nastavených mimořádným opatřením MZd (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, 
ve venkovních prostorech pokud nelze dodržet rozestup 1,5 m, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí 
použít sprchy a převléká se s odstupem od ostatních osob, používá hygienická zařízení určená pouze pro 
žáky, kteří se nepodrobili testování, ve školní jídelně sedí u označeného stolu a v době konzumace potravin 
a nápojů musí být rozestup alespoň 1,5 metru). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání 
screeningového testování. 
 
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti žáci s poruchou autistického spektra, se 
závažnou alterací duševního stavu, žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen 
respirátor s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že žák nemůže mít nasazen 
žádný ochranný prostředek. 
 
Testování proběhne samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. 
 
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede 
test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Pověřenou osobou je vyučující v dané 
hodině. 
 
Pravidla pro testování zaměstnanců: 
Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy. Povinné testování se týká všech zaměstnanců 
školy v době povinného screeningového testování žáků. Zaměstnanci tedy doloží v uvedených termínech 
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platný negativní výsledek testu z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) nebo je 
povinen podrobit se samotestu na místě testem určeným pro sebetestování nebo na místě prokáže, že 
podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle 
před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele 
zdravotních služeb (zajistí si zaměstnanec sám). 
 
Pokud zaměstnance nepředloží negativní test, je povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst ve 
všech prostorech budovy nebo ve venkovním prostoru, pokud nelze dodržet rozestup 1,5 metru od ostatních 
osob. 
 
Testování nepodstupují zaměstnanci, kteří mají řádně ukončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-
19 a jsou v ochranné lhůtě. 
 
Osoba dohlížející na žáky: vyučující v příslušné vyučovací hodině 
Osoba pověřená likvidací použitých testů: uklízečka, likvidace pytlů: správce budovy 
Osoba určená k zajištění dohledu v izolační místnosti: sekretářka školy nebo pedagogický pracovník určený 
vedením školy 
 
Proces samoodběru je podrobně popsán a zobrazen na těchto stránkách MŠMT: 
 
Jak na to ve škole | edu.cz 
 
Vyhodnocení testu: 
 
Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační 
místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného 
zástupce k samostatnému odchodu. Následně se vydezinfikují všechny plochy, kterých se mohl testovaný 
dotknout. V případě, že se objeví pozitivní test ve skupině testovaných, vztahují se kroky izolace a opuštění 
výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. 
Škola vždy kontaktuje zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka poučí o nutných opatřeních během 
návratu domů. V případě, že pozitivně testovaný žák je ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení, následný 
postup řeší místně přístupná KHS. 
 
Pokud je výsledek nečitelný, test se zopakuje. 
 
Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je 
umožněna účast na prezenční výuce. V případě, že se objeví pozitivní test ve skupině testovaných, vztahují se 
kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. 
 
Konfirmace a návrat: 
 
1. Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně 
testován. Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky informovat o pozitivním testu 
praktického lékaře. Ten dále rozhodne o dalším postupu. 
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2. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního 
konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení vydá praktický lékař. 
 
3. Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který 
má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku 
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (tedy jde o testování dne 9. září). Toto 
ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou 
v ochranné lhůtě. 
 
4. V případě, že konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato 
osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené 
osoby se mohou vrátit k prezenční výuce. 
 
5. V případě, že konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný 
zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen okamžitě informovat školu. Škola bezodkladně zašle příslušné KHS 
jméno tohoto žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v uvedených dnech v kontaktu s pozitivně testovaným. 
KHS rozhodne dle mimořádného opatření MZd o nařizování izolace a karantény. 
 
6. Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna přítomnost ve 
škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto 
stavu. 
 
7. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním 
způsobem. Nepřítomným žákům poskytne studijní podporu na dálku. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti 
a s ohledem na své individuální podmínky. 
 
8. Škola předává bez zbytečného odkladu údaje o provedeném testování žáků do aplikace CovidFormsApp. 
 
9. Škola předává v případě potvrzeného pozitivního případu seznam žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech 
v jedné třídě s žákem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu. 
 
Ochrana osobních údajů 
K údaji o výsledku testu konkrétního žáka mají přístup pouze pověření pracovníci školy. 
Zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, škola  souhlas nezajišťuje. Zpracování 
osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně 
veřejného zdraví, podle kterého je mimořádné opatření MZd vydáno. 
 
V Pardubicích dne 24. srpna 2021 
 
 
 
 
 
Ing. Radmila Kozohorská 
ředitelka školy 


