Testování ve školství
Hlavním cílem tohoto preventivního testování je tedy umožnit bezpečný provoz škol a školských
zařízení v regionech, kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější, a kde se
zvyšuje riziko zavlečení nákazy do škol. Díky testování se podaří v prvopočátku odhalit a včasně
a adekvátně reagovat na případná nová ohniska nákazy, která mohou po podzimních prázdninách
vzniknout na základě výskytu nákazy ve škole a školském zařízení. Zachycení případů onemocnění
v co nejkratší době po návratu dětí a žáků zamezí dalšímu šíření infekce a případnému dalšímu
zhoršení epidemické situace.
Cílem tohoto testování je zároveň snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících
standardní chod škol, ke kterému by bylo pravděpodobně nutno přistoupit v případě dalšího nárůstů
výskytu nemoci covid-19 ve školách v souvislosti s dále se zhoršující epidemickou situací.

Kdo se testuje?
V oblastech (okresech) určených Mimořádným opatřením MZd se testují:
– děti v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální
– žáci základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Kdy?
8. a 15. listopadu 2021 (resp. jednou týdně, vždy první den vyučování v týdnu po dobu platnosti
povinnosti testovat ve vybraných okresech).

Kde?
Ve škole, v prostorech s možností větrání. K testování jsou použity samoodběrové neinvazivní testy
dodané MŠMT.

Kdo se netestuje?
– ostatní děti, žáci a studenti v regionálním školství (tj. MŠ, VOŠ, ZUŠ, dálkové studium aj.)
– osoby s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo
s negativním výsledkem testu z odběrových míst.
TEST SEJOY
https://youtu.be/TZxDmLPZZSo

Co s dětmi/žáky, kteří se odmítnou testovat?
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,
nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory)
na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou
autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž
mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci
s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo
jakoukoliv ochranu dýchacích cest.
V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola
neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě,
že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských
služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat
zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na
přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený
prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

