
 
Shrnující informace k preventivnímu antigennímu testování ve škole 
platné od pondělí 17.ledna 2022. 
 
Screeningové testování antigenními testy je povinné jednou týdně pro všechny žáky i 
zaměstnance základní školy bez ohledu na to, zda již byli očkováni, či nemoc prodělali. 
Testování probíhá vždy v pondělí. 
 
V mateřské škole se testují pouze zaměstnanci, a to dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). 
 
Pokud žák, nebo zaměstnanec nebude ve škole v testovací den přítomen, otestuje se, až 
přijde do školy. 
 
V případě pozitivního výsledku antigenního testu: 
- Škola kontaktuje rodiče, žák vyčká v izolační místnosti, a rodiče si co nejdříve dítě 
vyzvednou. 
- Škola vydá žákovi potvrzení o pozitivním antigenním testu, i když by měla přijít ežádanka, 
ale zatím chodily pozdě.  
- Zákonný zástupce žáka zajistí provedení konfirmačního PCR testu v nejbližším možném 
termínu. Výsledek testu pak sdělí škole.   
- Není třeba předem kontaktovat dětského lékaře. 
 
V případě pozitivního výsledku PCR testu KHS nařizuje 5denní izolaci. Izolace se ukončuje 
po pěti dnech, pokud nejsou příznaky nemoci.  
 
V případě negativního výsledku PCR testu, je třeba škole tuto skutečnost doložit. Pokud 
zároveň žák nemá žádné příznaky covid-19, pak se vrací do školy hned po datu, kdy byl 
proveden PCR s negativním výsledkem. 
 
Zákonný zástupce je také povinen nahlásit škole skutečnost, že jeho dítě mělo 
pozitivní PCR test na Covid-19, i když toto zjištění neproběhlo ve škole. Případně rodič 
zjistí onemocnění v průběhu týdne a ověří PCR testem. Škola je pak povinna nahlásit KHS 
možné kontakty ve škole a KHS celou situaci vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Stále 
platí, že epidemiologicky významný kontakt se určuje 2 dny zpět od PCR testu nebo od 
prvních příznaků onemocnění. 
 
Online výuka je zahájena, pokud bude v izolaci, nebo v karanténě více jak polovina 
žáků třídy. 
 
Pravidla pro nošení ochranných prostředků pro ZŠ zůstávají stejná.  
 
V případě nařízené izolace či karantény má rodič dítěte do 10 let nárok na krizové 
ošetřovné. 
Covid ve školách podrobně 
 
 
Děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví. 
 
Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy 
 
 
 

https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne
https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne
https://www.edu.cz/covid-19/

