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Pokyny k testování žáků a zaměstnanců školy od 31. ledna 2022 

Vydaný na základě opatření MZ a MŠMT ze dne 12. 1. 2022  

I. Testování žáků 

1. Od 17. 1. 2022 mění frekvence testování na 1krát týdně. Testování žáků probíhá 

pravidelně každé pondělí od 17. 1. 2021 do odvolání. 

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

příchodu do školy.  

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

postupem testování. S tímto vždy řádně seznámí žáky. 

4. Pedagog i úklidový personál dbá řádně na dodržování hygienických postupů.  

5. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného 

v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). 

6. Nadále platí, že se testují i žáci, kteří jsou plně očkovaní a také ti, kteří prodělali 

onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na 

covid-19. 
7. Netestují se žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich 

doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož 

základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. 

8. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na 

vzdělávání a jsou povinni podrobit se PCR testu. 
9. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, 

ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví (povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve 

škole a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nesmí 

cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, 

pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, používají oddělené hygienické zařízení 

určené školou). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti mimořádného 

opatření ke screeningovému testování. 

10. Hygienická pravidla 

 při vzdělávání nejsou žáci povinni nosit ochranný prostředek v případě, že jsou usazeniv 

lavicích, 

 uvnitř ve společných prostorech školy a školského zařízení jsou povinni nosit ochranný 

prostředek, 

 v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, 

nejsou povinni nosit ochranný prostředek, 

 zkoušený při zkoušce ve škole v případě, že je nejméně 1,5m od ostatních 

 



II. Testování zaměstnanců 

1. Od 17. ledna 2022 se plošně testují všichni zaměstnanci škol a školských zařízení bez 

ohledu na to, zda jsou plně očkovaní nebo zda prodělali v posledních 180 dnech 

onemocnění Covid-19. 

2. Testování probíhá pravidelně každé pondělí ihned po příchodu do budovy školy. Není-

li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho 

preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. 

3. Testování probíhá v místnosti č. 1, která splňuje hygienické podmínky a požadavky pro 

testování. 

4. Testování nepodstupujízaměstnanci, kteří doloží negativní výsledek testu 

provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro 

PCR test). 

5. Nově mají od 31. 1. 2022 výjimku z testování všichni zaměstnanci, kteří prodělali laboratorně 

potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo 

více než 30 dnů 
6. Pokud se zaměstnanec odmítne otestovat, je povinen (a to i v případě, že je očkován) ve 

vnitřních prostorech nosit respirátor vždy (až na stanovené výjimky viz. Opatření) 

7. Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v 

týdnu. Není-li zaměstnanec v “testovací” den přítomen na pracovišti, otestuje se první den své 

přítomnosti na pracovišti v daném týdnu. 

8. Hygienická opatření 

Pedagogičtí pracovníci 

a. při poskytování vzdělávání ti, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončení 

očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let 

věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byli očkováni posilovací dávkou, nejsou povinni nosit 

ochranný prostředek 

1. neočkovaní pedagogové tak musí nosit ochranný prostředek i při poskytování 

vzdělávání, 

2. očkovaní pedagogové, kterým ale vypršela platnost očkovacího certifikátu (270 dnů 

po ukončení očkování), jsou také povinni nosit při poskytování vzdělávání ochranný 

prostředek, není-li stanoveno jinak. 

b. v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, 

zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje, pokud tito udržují od ostatních vzdálenost 

alespoň 1,5 metru, 

 tato výjimka se vztahuje i na neočkované pedagogy 

 zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 

metru 

 

III.  Administrace výsledků testování 

Žáci: 

1. Třídní učitel zapisuje do příslušné tabulky:  

a.  výsledky jednotlivých žáků do tabulky 



b. počet spotřebovaných kusů AG testů (průkazné a neprůkazné testy) 

Výslednou tabulku předává v den testování administrativní pracovnici. 

2. Administrativní pracovnice zadává bez zbytečného odkladu za celou školu přes aplikaci 

Covid Forms App (CFA) souhrnné informace místní KHS (seznam pozitivně testovaných 

žáků).  

3. Žáci, kteří prodělali onemocnění Covid-19, musí doložit potvrzení (certifikát) o 

prodělaném onemocnění škole. Potvrzení zakládá školnice a zajišťuje dohled nad 

datem ukončení platnosti bezinfekčnosti (180 dnů od data potvrzení). 

4. Žák, který se odstaví do školy v jiný den než v den testování, je testován a výsledek 

testu je hlášen v aplikaci Covid Forms App. V případě pozitivity se postupuje stejně 

jako v ostatních případech. 

5. Testy pro žáky jsou zajišťovány z centrální distribuce testů MŠMT. 

6. Škola je vždy povinna informovat zákonné zástupce o pozitivním výsledku testu. 

Zaměstnanci: 

1. Platí stejný postup jako u žáků - výsledky se hlásí přes aplikaci CFA příslušné KHS. 

2. Zaměstnanci jsou povinni doložit certifikát o ukončeném očkování nebo o prodělané 

nemoci. 

3. Potvrzení zakládá školnice a zajišťuje dohled nad datem ukončení platnosti 

bezinfekčnosti podle aktuálních pokynů MZdr. ČR. 

 

IV. Následné postupy: 

1. Pozitivně testované osoby musí v co nejdříve opustit budovu školy, čas čekání trávit v 

izolační místnosti. 

2. Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou povinny 

se podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a postupovat 

podle pokynů KHS. 

3. Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu dítěte nebo žáka pozitivní, nastupuje 

standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V 

případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní, třída se vrací 

ke standardnímu režimu výuky. 

4. Je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, zákonný zástupce nebo zletilý žák 

o tomto informují svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento 

poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci. Dále se postupuje v 

součinnosti s KHS. 

 

 

V Nižboru dne 28. 1. 2022 

Platnost od 31. 1. 2022                                                     Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy 


