Obecné informace školy k testování dětí MŠ a žáků ZŠ
Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021.
Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že:
- první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka ve škole
- druhý test se provede 2. nebo 3. den přítomnosti
- Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student
přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce
dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví dítěti, žákovi potvrzení o
pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě, žák bude oddělen od ostatních
osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte
nebo žáka nebo žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a doros
Důležité: Testování ve školách je jen pro bezpříznakové žáky, děti. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má
dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma a obrátit se na svého lékaře.

Školním testováním neprojdou děti, žáci, kteří:
- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 90 dní – rodiče doloží potvrzení od lékaře.
- mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví k provádění testů - rodiče doloží potvrzení zdravotnického zařízení.
Pokud se dítě, žák odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání,
protože zde není předpoklad toho, že není nemocen COVID-19. Tito žáci (děti) budou ze vzdělávání
omluveni s tím, že se budou vzdělávat doma.
Upozorňujeme rodiče, že z personálních důvodů v době prezenční výuky nejsme schopni zajistit současně
online výuku pro děti, které zůstanou doma. Na tento týden jim učitelé připraví samostatnou práci.

