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Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné 

preventivní testování  žáků základních škol  a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních 

dvou týdnech září 2021.    1.  6. a 9. 9. 2021 

Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – 

RAT), kterými se bude testovat ve stanovených termínech. 

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), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek 

testu provedeného v odběrovém místě. 

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

ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany 

dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v 

platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost 

§ Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole 

podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na 

něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit 

prezenční výuky a dalších aktivit v základní  škole, pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, 

konkrétně: 

  povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve 

třídě při výuce a ve společných prostorách školy  

  nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít 

sprchy, 

  nesmí zpívat 

Pro 1. třídy ZŠ platí pro první den výjimka a lze do třídy pustit třetí osobu, která bude nápomocná při 

testování. 

Pevně věřím, že tato opatření přispějí k tomu, že letošní školní rok proběhne normálním způsobem. 
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