
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

 
V Jablonci nad Nisou dne 9. 4. 2021 

č. j.: 285/21 
 
 

Pokyn ředitele školy k testování žáků od 12. dubna 2021  
 

1. Termíny testování 

a. Testování žáků probíhá ve škole tzv. samoodběrem 2x týdně antigenními testy, a to v pondělí a ve čtvrtek. 
U žáků 1. – 3. ročníku může při samoodběru asistovat třetí osoba (zákonný zástupce nebo jím pověřená 
osoba, která s asistencí souhlasí). 

b. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné, aby byl otestován v první den jeho 
přítomnosti. Pokud se dostaví do školy v den testování, ale v pozdějším čase, otestuje se ihned po příchodu 
do školy. 

c. K testování se může dostavit žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud žák takové 
příznaky má, do budovy školy (školní družiny) nevstupuje. 

d. Netestují se žáci, kteří absolvovali izolaci kvůli onemocnění COVID-19 a u kterých zároveň od provedení 
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuběhlo více než 90 dní. Tato skutečnost musí být 
prokazatelně doložena (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře). Pokud tato 
skutečnost doložena není, žák se testování ve škole účastní. 

e. Netestují se žáci, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 
negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na 
odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

f. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od 
aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

 

2. Průběh testování 

a. Testování žáků navštěvujících ranní školní družinu probíhá bezprostředně po příchodu do ranní družiny; 
testování organizuje vychovatelka, která má na starost skupinu, do níž žák patří. 

b. Testování ostatních žáků probíhá bezprostředně po příchodu do kmenové třídy; testování organizuje 
pedagog, který v dané třídě vyučuje první vyučovací hodinu v příslušný den testování. 

c. Pokud žákovi při samoodběru asistuje třetí osoba, přemisťuje se společně s žákem podle pokynů 
zaměstnance školy do vyhrazeného prostoru, kde dodržuje odstup od ostatních osob tak, aby nedošlo k 
rizikovému kontaktu (minimálně 1,5 metru). Po celou dobu pobytu v prostorách školy má tato osoba 
nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření (v souladu s předpisy Ministerstva 
zdravotnictví). 

d. Testování žáků za asistence třetí osoby organizuje pověřený pedagog u vchodu do školy. 
e. Testování žáků, kteří do školy přijdou později než na první vyučovací hodinu, organizují zástupci ředitele 

nebo sekretářka školy. Žák před příchodem do budovy školy zazvoní na zvonek zástupce ředitele školy nebo 
sekretariátu a řídí se pokyny, které dostane. 

f. Se způsobem provedení testu seznámí žáky před prvním testováním pedagog, který organizuje testování. 
Tento pedagog také zaznamená výsledky testu. Manuál a video ke způsobu provedení testování obdrží 
všichni zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky (nástěnka školy v elektronické 
žákovské knížce) dne 9. 4. 2021. 

 

 



 

 

3. Výsledek testu 

a. Pokud je výsledek testu negativní, testovaný vyhodí testovací sadu do určeného odpadkového koše a 
zůstává přítomen v místnosti. 

b. Pokud je výsledek testu pozitivní, testovaný vyhodí testovací sadu do určeného odpadkového koše a je 
poslán do izolační místnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupce a ten si pro žáka přijde co nejdříve do 
školy. 

c. Pokud je výsledek testu nečitelný / chybný, výsledek se zaznamená, testovaný dostane novou testovací sadu 
a testuje se znovu. 

d. Pokud se v jiný den než v první testovací den v týdnu vyskytne v rámci jedné třídy pozitivní test, opouštějí 
školu všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu během vyučování (včetně školní družiny) v 
některý z předchozích dvou dnů. Škola v tomto případě kontaktuje zákonné zástupce a ti si pro žáky přijdou 
co nejdříve do školy. Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v 
jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu ve škole, se neumožňuje osobní 
přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného žáka ve 
škole. 
 

4. Konfirmace a návrat do školy 

a. Pokud byl žák ve škole pozitivně testován, škola mu (nebo jeho zákonnému zástupci) o tom vydá potvrzení. 
Zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu praktického lékaře a ten je povinen rozhodnout o 
indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

b. Žák, který byl ve škole pozitivně testován, se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního 
konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro 
děti a dorost. 

c. Zákonný zástupce žáka pozitivně testovaného ve škole informuje školu neprodleně o výsledku RT-PCR testu 
(v případě negativního RT-PCR testu výsledek škole doloží). Pokud test RT-PCR potvrdí infekci, škola pošle 
příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve stanovených dnech v kontaktu s dotyčným 
žákem (případně i s pozitivně testovaným pedagogickým pracovníkem). Krajská hygienická stanice pak nařídí 
žákům ze seznamu karanténu a postupuje podle předpisů Ministerstva zdravotnictví. 

d. Pokud byl výsledek RT-PCR testu u žáka pozitivně testovaného ve škole negativní, informuje škola poté, co jí 
je negativní výsledek doložen, zákonné zástupce ostatních žáků ze třídy a tito žáci se pak mohou vrátit k 
prezenční výuce. 

 

5. Další informace 

a. Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna 
osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční 
výuku po dobu trvání tohoto stavu.  

b. Pokud se žák nebude vzdělávat prezenčně z důvodu neúčasti na testování, bude škola evidovat jeho absenci 
jako omluvenou a škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Žákovi mohou být 
poskytnuty plány učiva, účast na některých hodinách online nebo individuální konzultace. 

 

 

Mgr. Karel Opočenský 
ředitel školy 


