
Informace k testování a pravidla nošení ochrany dýchacích cest 

Tyto informace vychází z usnesení vlády, informací MŠMT a MZd k provozu škol a školských zařízení 

od 1. 9. 2021. 

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy v souladu s: 

-  vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální 

úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd, 

 -  manuálem MŠMT, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská 

zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-

19. 

Obecné informace k testování 1.9.-10.9. 

1.  Preventivní screeningové testování žáků a žákyň školy RT-PCR testy bude provedeno ve 

středu 1. 9. 2021 (v  1. ročníku ve čtvrtek 2. 9. 2021) a v pondělí 6. 9. 2021. Testy jsou stejné 

jako v loňském školním roce, vyhodnocení provede opět laboratoř AeskuLab v aplikaci Covid 

Manager. Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k 

bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Preventivní screeningové 

testování bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.  

(Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální 

úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.) 

 

2. Testování se neprovádí u žáků a žákyň, které 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 RT – PCR testu na COVID -19), případně předloží 

platný negativní výsledek testu provedeného v certifikovaném odběrovém místě (Ag test ne 

starší 72 hodin, RT - PCR ne starší 7 dnů).  

V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků/žákyň o poskytnutí kopie certifikátu o 

provedené vakcinaci dítěte, kopii prvního pozitivního testu na COVID  – 19 (potvrzení o 

prodělání onemocnění), případně kopii platného negativního testu z odběrového místa.  

 

3. Při testování můžeme umožnit přítomnost zákonných zástupců žáků/žákyň  1. až 3. tříd, ale 

žádáme rodiče, aby zvážili tuto možnost z následujících důvodů: přítomnost rodičů 

považujeme za epidemiologické riziko, mnozí spolužáci se budou muset obejít bez 

přítomnosti svých rodičů, testování proběhne až po 30 minutách. 

 

4. Pokud se žák/žákyně nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na ně výjimka, 

uvedená v bodě 2 (informujte o této skutečnosti třídní učitelku/třídního učitele), je jeho 

povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve 

společných prostorách školy, ale i ve třídě, při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních 

prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob, při 

hudební výchově nesmí zpívat, při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své 

lavici, u oběda u určeného stolu. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání 

screeningového testování.  



 

5.  Pokud zákonný zástupce žáka/žákyně s testováním svého dítěte nesouhlasí a nesouhlasí ani 

s možností, jak je uvedena v bodu 4, informuje o této skutečnosti ředitelku školy. 

Nepřítomnost ve škole je omluvena a žák/žákyně se vzdělává doma obdobně, jak tomu bývá 

v případě nemoci dítěte.  

 

6.  Podmínkou vstupu žáka/žákyně do školy je absolvování RT-PCR  testu s výjimkami, 

uvedenými výše. Žák/žákyně, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který 

přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit Ag testu 

v místnosti určené pro testování. 

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:  

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací 

cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 

mimořádném opatření MZd – respirátorem, žáci základní školy rouškou.  

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:  

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují 

dodržování tohoto zákazu,  

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však 

povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v 

lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že 

dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.  

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 

mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, 

osoby v době cvičení).  

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z 

testování (prodělaná nemoc nebo očkování), má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou 

dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud 

žáci spadají pod výjimky – viz výše).  


