
Důležitá informace k testování

Testování ve školách je jen pro bezpříznakové (děti,  žáky i pedagogické
pracovníky).  Pokud  se  někdo  necítí  dobře, nebo  má  dokonce příznaky
onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma.

Příznaky:
• zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost
• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
• ztrátu chuti a čichu
• bolest v krku, bolest svalů a kloubů, bolest hlavy
• rýma / ucpaný nos

Průběh testování
• Mimořádné opatření MZ stanoví, že dětem a žákům, kteří mají pozitivní

výsledek testování nebo se testování neúčastní,  je nadále zakázána
osobní přítomnost na vzdělávání. Dítě, žák nebo student nemůže být
nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována.  Důsledkem  neúčasti  je  pouze  nemožnost  účasti  na
prezenčním vzdělávání. 

• Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu
neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při
této  omluvené  absenci  škola  nemá povinnost  zajistit  dítěti  či  žákovi
distanční  způsob vzdělávání,  ale poskytne přiměřenou formu studijní
podpory – jako při jiné běžné absenci (týdenní plány, probírané učivo
apod.).

• K testování se může dostavit dítě nebo žák pouze tehdy, pokud nemá
příznaky infekčního virového onemocnění.

• Testování  bude  probíhat  tzv.  samoodběrem,  u  kterého  není  nutná
asistence zdravotnického personálu. Personál školy nebude odběry
provádět a nebude ani jinak manipulovat s odebraným vzorkem. 

• V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, 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).
V  takovém  případě  je  nutné  dodržovat  rozestupy.  Pro  zákonného
zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích
osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). 

• Testovací  sady  budou  dodány  do  škol.  Děti  budou  s  postupem
provedení  testu  seznámeny  –  instruktáží  pedagoga  za  pomocí
videa.

Testování se neprovádí: u osob, které doloží  negativní  výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARSCoV-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.

u  osob,  které  absolvovaly  z  důvodu  onemocnění  COVID-19  izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ 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.


