
Informace ke screeningovému testování žáků 8. a 15. listopadu 2021 

Vážení rodiče, 

dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého 

vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na 

onemocnění covid-19. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu. 

Testování nepodstupují: 

• žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování), 

• nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu 

na covid-19),  

• případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

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

podrobit se preventivnímu testování. Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, 

bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – zvýšené použití ochrany dýchacích cest po 

celou dobu pobytu ve škole a školní družině a zákaz některých aktivit:  

• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet 

odstup 2 m,  

• při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích 

cest a musí sedět v lavici nebo u stolu na určeném místě. 

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí 

osobou, testování proběhne ve spojovací chodbě mezi pavilony 1. a 2. st. (vstup hlavním vchodem 

z ulice). 

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování 

později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu ve sborovně 

školy. 

Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné 

opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní přítomnost na 

vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tyto děti nebo 

žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný 

prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy jsou osoby z 

povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje minimální 

zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné 

pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem 

žákům, kteří odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní 

přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole či 

školském zařízení s osobami, které se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany 

dýchacích cest, podrobili. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení 

 


