
INFORMACE O PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – PRO ŽÁKY 

Středa 1. září 2021: 

Příchod všech žáků školy do budovy školy v 7:50 – 8:00. 

Všichni žáci musí mít chráněné dýchací cesty respirátorem. 

- Při vstupu do budovy školy každý žák provede desinfekci rukou pomocí dezinfekčního 

přípravku umístěného do bezdotykového dávkovače na stojanu u vchodu do budovy školy. 

 Žáci budou navigováni do přidělených učeben pracovníky školy. Při vstupu do třídy si umyjí ruce pod 

proudem vody pomocí mýdla, případně provedou i opětovnou dezinfekci rukou. 

- Žáci se usadí na svá místa ve svých třídách a po celou dobu nesmí sejmout respirátor .  

V 8:00 začne testování žáků antigenními neinvazivními testy. Testovat se budou žáci sami pod 

dohledem třídního učitele, který testování povede a udělí žákům patřičné pokyny k tomu, aby testování 

proběhlo bez chyb. 

Teprve až po zjištění faktu, že jsou žáci negativní na přítomnost Covid -19, budou moci sejmout ochranu 

dýchacích cest, a to pouze ve třídě, když jsou usazeni v lavicích. Při pohybu ve společných prostorách 

školy musí mít všichni žáci zakryty dýchací cesty respirátorem. 

 

V případě, že provedený test ukáže pozitivní výsledek na přítomnost Covid -19, bude škola postupovat 

takto: 

Žák s pozitivním výsledkem testu bude neprodleně izolován od ostatních žáků v izolační místnosti. 

Bude pod dohledem pověřeného zaměstnance školy. Následně škola kontaktuje zákonného zástupce 

a s jeho souhlasem může žák opustit školu. Žák obdrží potvrzení o pozitivním výsledku testu a jeho 

zákonný zástupce je povinen oznámit tuto skutečnost praktickému lékaři pro děti a dorost a řídit se 

jeho pokyny. Zletilý žák opustí školu a informuje svého praktického lékaře a řídí se jeho pokyny. Do 

školy se žák vrací až s prokázaným negativním PCR testem. 

 

 

 Pondělí 6. září 2021 – platí stejný postup jako ve středu   1. září. 

 

Čtvrtek 9. září 2021 – platí stejný postup jako ve středu  1. září s tím rozdílem, že v případě výskytu 

pozitivního výsledku testu bude izolována celá skupina v níž se pozitivně testovaný žák nachází a žáci 

budou na základě souhlasu zákonného zástupce vyzváni k opuštění školy. V případě, že konfirmační 

test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je žák povinen okamžitě informovat 

školu o této skutečnosti. Škola se bezodkladně spojí s KHS a sdělí jméno tohoto žáka   a  předá kontakty 

na všechny žáky, kteří s tímto žákem byli v blízkém kontaktu. 

Pokud konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci, daný žák neprodleně informuje školu, která vyzve 

všechny dotčené žáky k návratu do školy. 


