
Pokyn ředitele školy č. 3-2021/22   Organizace testování žáků a výuky 

Vážení rodiče, 

informuji Vás, že ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 proběhne v naší škole screeningové testování a to na stejném principu 

jako testování v září 2021.  

 

I. Kdo nebude testován: 
Testování nepodstupují děti a 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 na 

covid-19). 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od 

PCR a 24 hodin od antigenního testu).    

 

II. Postup školy při odmítnutí testování 
V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat,  bude organizace postupovat podle níže uvedeného 

doporučení MZČR. 

Citace z manuálu: 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek 

nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích 

cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve 

venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). 

 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku 

(ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:   

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od 

ostatních osob a nesmí použít sprchy,  

 nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,  

 používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili 

preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky 

zvláštní hygienické zařízení,  

 při konzumaci potravin a pokrmů, včetně nápojů, musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat 

ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. 

 

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní žákovi osobní přítomnost 

na vzdělávání či poskytování školských služeb. 

 

III. Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole? 
1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti. 

2. 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.   

3. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): žák 

nebo jeho zákonný zástupce 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.   

4. 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.   

5. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte 

nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR 

testu.  

6. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole 

v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.  

 

IV. Způsob výuky v případě pozitivního výsledku testu ve třídě 
1. Od zjištění pozitivního antigenního testu v dané třídě probíhá dále prezenční výuka dle platného rozvrhu. Škola 

zajistí příslušná hygienická opatření.  

2. V případě následného potvrzení pozitivního PCR testu (informace zákonného zástupce žáka) probíhá až do doby 

nařízení karantény KHS MSK prezenční výuka dle platného rozvrhu.   

3. Po sdělení KHS MSK ve věci karantény pro danou třídu bude realizována distanční výuka prostřednictvím TEAMS 

dle rozvrhu, který bude dané třídě sdělen třídním učitelem.  

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#5-co-s%E2%80%AFd%C4%9Btmi%C5%BE%C3%A1ky-kte%C5%99%C3%AD-se-odm%C3%ADtnou-testovat%E2%80%AF%C2%A0


Návrat žáků na prezenční výuku bude probíhat v souladu s dokumentem „Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR 

pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním Covid 19“ ze dne 

19. 10. 2021 – viz článek III: 

 v případě negativního výsledku RT-PCR testu dle čl. III písm. b) a absenci klinických příznaků onemocnění 

covid-19 se karanténní opatření nejdříve po 7 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou 

osobou ukončí; 

 v případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT PCR test, ukončí se 

karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou; 

a škola v daném období zajistí kromě prezenční také distanční výuku v rámci svých personálních a technických 

možností. 

 

V. Organizace testování 1. stupeň  
Příchod žáků do školy  ve dnech testování, tzn. 22. 11. a 29. 11. 2021 

 Všechny třídy 1. stupně budou vcházet do školy určeným vstupem a v určeném čase. 

 Žáci vcházejí do školy bez přezouvání, jdou přímo do místnosti určené k jejich testování. 

 Místa určená ke shromáždění žáků, vstupů do školy a časy příchodů před testováním: 

Třídy Vstup do školy Čas vstupu Místnost testování 

1. A, B, C, D Vchodem u školního bufetu 
 

7:50 V kmenových třídách 

2. A, B, C 
Vchodem z Husovy ulice (pod 
školní jídelnou) 

7:45 V kmenových třídách 

3. A, B, C Vchodem u školního bufetu 
 

7:40 V kmenových třídách 

4. A, B, C Vstupem do velké tělocvičny 7:50 Ve velké tělocvičně 
 

5. A, B, C Vstupem do velké tělocvičny 7:40 Ve velké tělocvičně 
  

VI. Organizace testování 2. stupeň  
Příchod žáků do školy  ve dnech testování, tzn. 22. 11. a 29. 11. 2021 

 Všechny třídy 2. stupně budou vcházet do školy určeným vstupem a v určeném čase. 

 Žáci vcházejí do školy bez přezouvání, jdou přímo do místnosti určené k testování žáků. 

 Místa určená ke shromáždění žáků, vstupů do školy a časy příchodů před testováním: 

Třída Vstup do školy Čas vstupu Místnost testování 

6. A 
Vchod z T. G. Masaryka, 
prostor uvnitř galerii 

7:45 učebna 9. B, přízemí 

6. B Zadní vchod staré budovy 7:45 učebna 8. D, přízemí 

6. C Vchod do malé tělocvičny 7:45 malá tělocvična 

7. A 
Vchod z T. G. Masaryka, 
venku 

7:45 učebna 7. A 

7. B Prostor před vstupem do šaten 7:45 učebna 7. B 

7. C Vchod do malé tělocvičny 7:45 učebna 7. C 

8. A Zadní vchod staré budovy 7:30 učebna 9. B, přízemí 

8. B 
Vchod z T. G. Masaryka, 
prostor uvnitř galerii 

7:30 učebna 7. B, přízemí 

8. C Vchod do malé tělocvičny 7:30 malá tělocvična 

8. D Prostor před vstupem do šaten 8:00 učebna 8. D, přízemí 

9. A 
Vchod z T. G. Masaryka, 
prostor uvnitř galerii 

8:00 učebna výtvarné výchovy 

9. B Zadní vchod staré budovy 8:00 učebna 9. B 

9. C Vchod do malé tělocvičny 8:00 malá tělocvična 

 

 Po ukončení testování odchází žáci do šaten a potom do svých kmenových učeben. 

 Žáci 8. ročníku, kteří mají nultou vyučovací hodinu, budou otestování ve školních dílnách. 

 Žáci, kteří mají začátek výuky v 8:45, přijdou do školy v 8:30 k zadnímu vchodu.  Testy zajistí pověřený 

pedagogický pracovník. 

 

VII. Školní družina - organizace testování 
 Vstup do ranní družiny bude ve dnech testování velkou tělocvičnou, kde budou provedeny antigenní testy.  

 Prosíme rodiče, aby počkali na výsledky testů svých dětí. 

Ve Frýdku-Místku 19. 11. 2021     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel škol 

 


		2021-11-19T14:08:09+0100
	Mgr. Zbyněk Šostý




