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Provoz školy a testování od 1. 9. 2021
Vážení rodiče,
MŠMT ČR vydalo dokument, který se týká provozu škol a testování žáků od 1. září 2021. Tento
manuál obsahuje následující informace:
Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné
preventivní testování dětí základních škol a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních
dvou týdnech září 2021. Testování umožňuje získat komplexní informaci o virové náloži a s tím
souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této populační skupině, a to v období bezprostředně po
letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které
mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol např. po návratu ze zahraničních
dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším čase, a to z důvodu
možnosti nastavení adekvátních protiepidemických opatření, která by zabránila následnému
nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické
situace a zároveň by zabránila výraznějšímu omezení prezenční výuky. Ve školách proběhne
preventivní screeningové testování dětí s frekvencí 3x po sobě:
1) 1. září: žáci 2. – 9. tříd
2) 2. září: žáci 1. tříd a děti z přípravné třídy
3) 6. a 9. září: žáci 1. – 9. tříd a děti z přípravné třídy
Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test
bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude
ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů
v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí
1x týdně.

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 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
ve škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření,
konkrétně povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při
výuce a ve společných prostorách školy. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání
screeningového testování.
Pro žáky, kteří testování absolvují, je stanovena povinnost nosit respirátor nebo ochrannou roušku
po celou dobu pobytu dětí ve škole pouze ve společných prostorách (chodby, šatny atd.). Při výuce
ochranu dýchacích cest odkládají.
Žádáme všechny rodiče, aby vybavili děti dostatečným počtem ochranných pomůcek pro zakrytí úst
a nosu.
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