Hygienická opatření a testování žáků 2021/2022
Nošení ochrany dýchacích cest ve škole od 1. září 2021
Vstup do školy a společné prostory: každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je
povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty
– zdravotnická rouška (pouze žáci), nanorouška nebo respirátor.
Výuka
Ve třídě a při výuce ochranné prostředky dýchacích cest nejsou povinné. Povinnost
nosit respirátor či roušku platí pro žáky, kteří se nebudou plošně testovat a
nevztahuje se na ně příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování).

Plošné testování žáků ve škole
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j.
MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování
dětí a žáků v základním vzdělávání neinvazivními antigenními testy, a to ve třech
termínech, zároveň jsou s ohledem na zájem na ochraně veřejného zdraví stanovena
pravidla nošení ochranných prostředků nosu a úst s uvedenými výjimkami.
Výjimky z testování:
 žáci, kteří mají 14 dní po plně dokončeném očkování,
 žáci, kteří prodělali onemocnění Covid – 19 a zároveň neuplynulo více než 180
dnů od prvního RTPCR testu s pozitivním výsledkem
 žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě
(platnost RTPCR testu 7 dnů, Ag testu 72 hodin)
Výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření MZd a v manuálu MŠMT k provozu
škol a testování.
Veškeré výjimky musí být prokazatelně doloženy (ideálně kopie dokladu). Pokud žák
(zákonný zástupce) škole tuto skutečnost nedoloží, bude se účastnit testování dle
termínů školy.

Termíny a průběh testování žáků:
1. ročník - 2. září, informace obdrží zákonní zástupci 1. září od třídní paní
učitelky
2. – 9. ročníky - 1. září, 6. září, 9. září 2021
Žák, který se nebude testovat, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou
dobu pobytu ve škole, včetně výuky.
Testování žáků proběhne v daných termínech první vyučovací hodinu (ve třídách),
případně při prvním příchodu žáka do školy.
Žáci ranní družiny budou testováni po příchodu do družiny.
K samotestování budou použity antigenní testy GENRUI s výtěrem z přední části nosu.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru při testování v minulém období.
Průběh testování možno prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

Manuál MŠMT k provozu škol a testování žáků
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozuskol-a-testovani.pdf

