Testování žáků 1. 11. a 8. 11. 2021
Ministerstva zdravotnictví ČR vydalo dne 27. 10. 2021 mimořádného opatření, MZDR
14600/2021-20/MIN/KAN, podle kterého dojde ve školách ve vybraných okresech, včetně okresu
České Budějovice, ke screeningovému testování žáků studentů. Testy na přítomnost COVID_19 musí
postoupit všichni žáci prezenční výuky s výjimkou žáků splňujících OTN (očkování, testování,
prodělání nemoci).
Pokud žák (zákonný zástupce) prokazatelně škole nedoloží, že splňuje OTN, tak se účastní
testování dle harmonogramu školy.
O – žáci, kteří mají 14 dní po plně dokončeném očkování, kopii o plném očkování předají žáci při
nástupu do školy třídním učitelům
T - žáci, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní
výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém
místě, která nejsou starší 24 hod. u Ag testu a 3 dny u PCR testu, a pokud tito žáci nemají příznaky
onemocnění COVID-19
N – žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
Testování bude probíhat stejným způsobem, jako byli žáci testováni v září. Žáci ranní družiny
se budou testovat v rámci ŠD, dále pak budou žáci testováni O. nebo 1. vyučovací hodinu 1. a 8. 11.
2021, popřípadě při prvním příchodu do školy.
V případě, že bude mít žák pozitivní výsledek testu, bude odveden do izolační místnosti.
Rodiče budou vyzváni k vyzvednutí žáka a zajištění PCR testu. O výsledku PCR testu informuje
okamžitě zákonný zástupce školu. Ostatní žáci, zbytek třídy, zůstává ve škole a další kroky řídí KHS.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest
Ministerstva zdravotnictví ČR vydalo dne 27. 10. 2021 mimořádného opatření, MZDR

15757/2020-61/MIN/KAN, o používání ochranných prostředků dýchacích cest.
Pro školy a školská zařízení i od 1. 11. 2021 nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v
lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Nově platí, že neočkovaní
pedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování
vzdělávání (výuce). Ve společných prostorech platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích
cest.

Další informace
Nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN všem příchozím osobám – vydávání stravy
do jídlonosiče 1. den nepřítomnosti žáka ve škole v určeném čase.
Doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze
72h na 24h u Ag testů.
Karanténa tříd školy skončila, pouze jedné třídě končí karanténa 1. 11. 2021. Obědy žáků
vracejících se z karantény přihlašují rodiče individuálně.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
V Českých Budějovicích 28. 10. 2021
Mgr. Vladimír Caldr, ředitel školy

