
Vážení žáci a rodiče, 

žáci musí být dle nařízení MZ a MŠMT 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 testováni na přítomnost 

onemocnění COVID-19. Níže je souhrn pokynů a informací k testování podle pokynů a 

opatření MŠMT a MZ, které je nutné beze zbytku dodržovat. Samozřejmě platí všechna 

hygienická opatření – desinfekce rukou, nošení ochrany nosu a úst, sociální rozestupy…. 

Zároveň žádáme rodiče i žáky, pokud se žák dostane kdykoliv do karantény nebo je COVID 

pozitivní, aby o tom ihned informovali školu prioritně na mail: reditel@zsvemyslice.cz 

 Testování všech žáků, kteří se účastní prezenční výuky je povinné, žáci budou testováni 

22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 po příchodu do školy. 

 Žák nemůže být k testování nucen. V případě, že se nebude testovat, musí mít nasazený 

respirátor po celou dobu pobytu ve škole, včetně výuky. Pokud odmítne žák i toto, 

nemůže se prezenčního vzdělávání účastnit. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit 

žákovi distanční způsob vzdělávání. 

 Testování se neúčastní: 

1. Žáci, kteří onemocnění COVID prodělali v posledních 180 dnech a doloží potvrzení o 

prvním datu pozitivního výsledku testu nebo tak již učinili. 

2. Žáci, kteří předloží výsledek o provedení negativního testu, který nesmí být starší než 24 

hodin (antigenní test) nebo 72 hodin (PCR test) a je vystavený oficiálním odběrovým 

místem. 

3. Žáci, kterým byla již podána 2. dávka očkování proti onemocnění COVID a uplynulo od 

její aplikace minimálně 14 dní (žák předloží certifikát o očkování, pokud tak již neučinil 

dříve). 

 Testování žáků bude probíhat ve třídách, kde probíhá výuka, v průběhu 1. vyučovací 

hodiny. 

 Žáci se řídí pokyny a doporučeními vyučujících. 

 Testování probíhá samoodběrem. 

 Škola bude provádět testování antigenními testy dodanými MŠMT. 

 Žáci mohou použít i vlastní testy, které ale musí být schváleny v rámci výjimky MZ ČR. 

Test je nutné aplikovat až po příchodu dítěte do školy! 

 Výsledek testu žák nahlásí vyučujícímu a test hodí do připraveného odpadkového koše, 

poté si vydezinfikuje ruce. 

 Negativní výsledek = žák pokračuje ve výuce s ostatními žáky (pokud se neprojeví nějaké 

pozitivní testy u spolužáků). 

 Pozitivní výsledek = žák vyčká v izolační místnosti na zákonného zástupce. Pozitivnímu 

žákovi vydá škola potvrzení o pozitivním výsledku AG testu. 

 Žák, který dorazí do výuky později nebo až další den, bude otestován dodatečně. 

 Žák nesmí vstoupit do prezenční výuky bez negativního výsledku testu, nečeká na 

vyzvání, sám se hlásí o testování, je to jeho odpovědnost. 

V případě nejasností a dotazů jsme Vám k dispozici na tel. č.: 602136041 nebo 776606781. 
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