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 Vážení zákonní zástupci, 

 

včera v 19.50 jsme obdrželi od MŠMT datovou schránkou souhrn informací k zahájení rotační 

výuky a testování žáků i zaměstnanců na covid. Dovoluji si Vám tímto podstatné náležitosti 

zprostředkovat ve zjednodušené a snad i čtivější podobě předat. 

 

Základní škola 

• Bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízení: 

o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky. 

o K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které školám budou distribuovány) nebo 

neinvazivní PCR testy. 

• Součástí mimořádného opatření v základní škole je i stanovení povinnosti pro žáky 

nosit alespoň chirurgickou roušku. 

• U skupin dětí, žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční 

výuce podmíněna účastí na testování. 

• Dětem, žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, 

je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 

• Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, 

škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá 

povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob vzdělávání. 

• Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být 

jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na 

prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák pouze tehdy, pokud 

nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 

• V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při 

provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas 

nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 

• Testování se neprovádí u osob, které 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 tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
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• Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 

izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více 

než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí 

osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle 

harmonogramu školy. 

• 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. 

• Testování dětí, žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního 

testování (dle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a 

maximálně tří dnů školního týdne) a 1× týdně v případě použití RT-PCR testů. 

• Testování dětí, žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (např. první 

hodinu) vždy první vyučovací den v týdnu. 

• Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej 

otestovat v první den jeho přítomnosti. 

• Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti.  

• Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu 

dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.  

• I nadále budou přijímána plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd 

a krizových opatření vlády. O konkrétních změnách bude vedení škol průběžně 

informováno prostřednictvím informací zasílaných do datových schránek. Další 

pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření 

uložená místně příslušnou KHS.  

• Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením 

výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení 

respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů 

(rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u 

dětí/žáků/studentů a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání 

testovaným dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního 

kontaktu s těmito dětmi/žáky/studenty nebo pedagogickými pracovníky realizaci 

testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. 

• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je 

škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

• Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky 

infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně 

alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, 

prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 



• Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další 

konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému 

zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen 

telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu 

poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a ten 

je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit 

elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

• Dítě s pozitivním výsledkem testu 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 praktického 

lékařství pro děti a dorost. 

• V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, 

které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou 

po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 

• V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen okamžitě informovat školu o 

tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně 

zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků, kteří byli ve škole v 

kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, nebo pedagogickým 

pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-

2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty 

první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 

Rozpis rotace: 

1. Prezenční výuka pro žáky od 12.4. 2021: 

1.A, 1.B, 2.A, 4.A, 5.A 
2. Distančně ve stejném týdnu: 

2.B, 3.A, 3.B, 4.B, 5.B 

Výuka bude probíhat dle rozvrhu. 

Pro žáky nechodící do ŠD bude škola zpřístupněna od 7.40, testování ve třídách 

bude probíhat od 8.00. 

Školní družina 

Provoz školní družiny: 

• Ranní – 6.00 – nástup nejpozději v 7.00. Ukončení činnosti ŠD – 17.00. 

 

 



Školní jídelna 

• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor 

školní jídelny vstupovat nemocná osoba. 

• I v prostorách jídelny jsou žáci povinni nosit ochranu úst a nosu, kterou odloží až 

v okamžiku konzumace potravy a nápojů. 

• Pro žáky prvního stupně JE TŘEBA přihlášeni k odběru stravy od 12.4. Pokud žák 

nebude odebírat stravu, je nutné jej ze stravování včas odhlásit!!! 

 

Důležité 

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je 

mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to 

v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.  

Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině 

pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, 

vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky 

také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.  

 

Důležité odkazy: 

Manuál k testování ve školách a školských zařízeních: https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

Testování – instruktáž (video):  Instruktáž pro školy - YouTube 

 

        

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

