Screeningové testování ve školách – září 2021
Následující informace vycházejí z manuálu MŠMT k provozu škol a testování.
Testování – září 2021
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě:
první školní den (1. září 2021)
6. září 2021
9. září 2021
Testovat se bude tzv. samoodběrem, neinvazivními antigenními testy. Pravidla pro preventivní
testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu,
která jsou účinná do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy).
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování
(14 dní po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID19. Žák je povinen tuto skutečnost doložit (předloží očkovací certifikát nebo potvrzení od lékaře
o prodělání nemoci).
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (nahlásí
se v sekretariátu školy).
Vyhodnocení testu
• Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného
odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není
rozhodnuto jinak – viz “Výsledky a následné kroky“).
• 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 je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých
se pozitivně testovaný mohl dotknout.
• Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a
testovaný musí vykonat nový test.
Výsledky a následné kroky
Žáci s pozitivním výsledkem antigenního testu
• 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, vztahují se následující
kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným
v kontaktu (viz kapitola Konfirmace a návrat).

•

•
•

Nezletilý žák – 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 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 – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného
odkladu opouští školu.
V případě, že je pozitivně testovaný žák ubytován ve školském výchovném a
ubytovacím zařízení, tak následný postup řeší místně přístupná krajská hygienická
stanice.

Konfirmace (ověření výsledku) 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 o tom, že byl pozitivně testován. Daný nebo zákonný zástupce žáka 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.
• 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
o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
• Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu)
v jedné třídě nebo skupině s žákem 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
žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se bude jednat
fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze
6. září nebude splněna podmínka, že spolu děti nebo žáci byli v předcházejících 2 dnech.
Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění
covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.
• V případě, kdy 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 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 žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto
pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle
příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam
žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl
pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická
stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování
izolace a karantény.
• Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS)
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku
po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
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V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se,
pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným žákům
studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na
dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální
podmínky.
Podmínky omlouvání absence jsou stanoveny ve školním řádu OA Kolín.
Obdobně se pak postupuje v případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení
ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená
výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní
přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní
přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného
opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.
V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání
či školských služeb, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a
kontaktovat zákonného zástupce. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a
musí být omluven v souladu se školním řádem.

Další podrobné informace je možné najít zde: https://www.edu.cz/wpcontent/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

