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Základní škola Nižbor, okres Beroun 

Školní 25, 267 05 Nižbor 

Tel.  311 693 265,  IČO 75030047 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pokyn ředitelky školy k provádění testování žáků a zaměstnanců ZŠ Nižbor 

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022 vydaných na základě pokynů MŠMT ČR. 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se 

mění takto: 

 

I. Testování žáků 

1. V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to 

vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

2. Není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování 

první vyučovací den následující po tomto dni. 

3. Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí až do odvolání tohoto 

opatření. 

4. Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování 

první vyučovací den v týdnu. 

5. Testují se také žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po 

prodělání nemoci. 

6. Testování probíhá v kmenových třídách. Do doby testování jsou žáci povinni mít 

řádně nasazenou roušku či respirátor. 

7. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako 

doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) 

8. Žák, který není přítomen ve škole v den testování, je otestován bezprostředně po 

příchodu do školy.  

9. Pedagog je seznámen s bezpečnostními a hygienickými pravidly a se správným 

postupem testování. S tímto vždy řádně seznámí žáky. 

10. Pedagog i úklidový personál dbá řádně na dodržování předepsaných hygienických 

postupů.  

 

II. Testování zaměstnanců 

1. Zaměstnanec byl seznámen s mimořádným opatřením v celém rozsahu. 

2. Povinnost se testovat se vztahuje také na ty zaměstnance školy, kteří mají dokončené 

očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. 

3. Testování probíhá ve stejném režimu jako plošné testování žáků (viz oddíl I.) 
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4. Testování probíhá v místnosti č. 1, která splňuje hygienické podmínky a požadavky pro 

testování. 

5. V případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne 

testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen 

nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest. 

 

 

V Nižboru dne 27. 12. 2021 

Platnost od 27. 12. 2021 

 

Mgr. Ivana Vrbková 

ředitelka ZŠ Nižbor 


