
Povinné testování žáků: 
 

Škola má povinnost provádět 2x týdně antigenní testy u všech žáků, kteří se prezenčně účastní vyučování či 

činnosti školní družiny.  

Žáci nemají povinnost se nechat testovat. Žák bez negativního testu se nesmí účastnit prezenční výuky a ani 

mu nebude poskytnuta distanční forma výuky (on-line hodiny apod.). Bude mu třídním učitelem předán 

seznam plánované probrané látky a žák si ji samostatně doma nastuduje. Bude se jednat o omluvenou školní 

absenci. 

Testování bude provedeno vždy v pondělí a ve čtvrtek během 1. vyučovací hodiny (případně po prvním 

vstupu žáka do školy). Žákům budou při testování pomáhat vyučující a provozní zaměstnanci školy. 

V případě NEGATIVNÍHO výsledku testu je žákovi umožněno prezenční vzdělávání. V případě 

POZITIVNÍHO PONDĚLNÍHO testu, jde žák do izolační místnosti a vyčká na příchod zákonného zástupce, 

který ho odvede domů. Povinnost zákonného zástupce je informovat o výsledku testu lékaře, ten má 

povinnost vypsat elektronickou žádanku na kontrolní PCR test. Ostatní „negativní“ žáci pokračují ve výuce.  

V případě POZITIVNÍHO ČTVRTEČNÍHO výsledku testu, jde žák do izolační místnosti a vyčká příchodu 

zákonného zástupce. Všichni ostatní žáci, kteří byli ve styku s pozitivním žákem v předchozích dvou dnech, 

odchází také v doprovodu zákonných zástupců domů do izolace a čekají na výsledek kontrolního PCR testu 

tohoto žáka. V případě, že PCR test vyjde negativně, všichni se vrací do školy. V případě, že vyjde 

pozitivně, rozhodne o izolaci, či karanténě krajská hygienická stanice. 

Žáci mohou ze školy odcházet sami, případně v doprovodu jiné osoby, ale musí pro to mít písemné svolení 

zákonného zástupce. 

V případě POZITIVNÍHO testu u pedagoga, jdou do izolace všichni žáci, které vyučoval ve dvou 

předchozích dnech.  

Kdo se nemusí účastnit testování: 

 Žák s potvrzením o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, které není starší více než dva 

dny 

 Žák, který prodělal onemocnění COVID-19, byl v izolaci minimálně po dobu dle nařízení vlády a 

doloží lékařským potvrzením termín prvního pozitivního PCR testu. Po dobu 90 dní od tohoto testu 

nemusí být žák ve škole testován. 

 Žák, který doloží certifikát o ukončeném očkování proti COVID-19. Za 14 dní po naočkování 

poslední dávkou se nemusí žák ve škole testovat. 



Typ neinvazivního antigenního testu: 
Naše škola bude testovat SINGCLEAN testy. Na následujících odkazech je možné podívat se na video o 

testování a najít další informace:  

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty 
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