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Informace o preventivním testování 1.9., 6.9., 9.9. 2021 

(pokud žák přijde po dni testování bude test proveden v den příchodu do školy) 

 

 
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole podrobit 

se preventivnímu testování.  

 

1) Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) 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 (do 15 let obličejovou masku 

nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) 

normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének nad 15 let respirátor nebo obdobný prostředek 

(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 

výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95);  

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 žádný ochranný 

prostředek dýchacích cest.  

Žádáme zákonné zástupce a případně jejich doprovod, aby dodržovali nošení ochrany dýchacích cest v 

prostorech školy při přivádění dětí a jejich vyzvedávání. 

Děkuji. 

 

1) Za jakých podmínek se žák/yně neúčastní testování ve škole (výňatek - viz. Mimořádné opatření 

ministerstva zdravotnictví ze dne 16.8.2021): 

 Byl/a očkován/a proti onemocnění covid – 19 a doloží národní certifikát a od druhé dávky uplynulo 14 

dní, nebo 

 Proděl/a laboratorně potvrzené onemocnění covid – 19, uplynula u něj/ní doba izolace podle 

Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Nutno doložit certifikátem o prodělané nemoci covid-19, 

doložit při příchodu do školy, nebo 
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 Absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT – PCR vyšetření (test) na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – doložit potvrzení u obou testů při 

příchodu do školy. 

 

Všichni žáci v ZŠ U Haldy spadají do výjimky nosit ochranu dýchacích cest. Je na Vás, zda posoudíte Vašich 

dětí nosit nutnost nosit ochranu úst a nosu ve škole z jakýchkoliv důvodů. 

Pokud má žák pozitivní výsledek testování je mu zakázaná osobní přítomnost na vzdělávání i ve školní 

družině.  

Žádáme zákonné zástupce a případně jejich doprovod, aby dodržovali nošení ochrany dýchacích cest v 

prostorech školy při přivádění dětí a jejich vyzvedávání. 

Děkuji. 

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění 

nemohou do školy vstoupit.  

Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav dětí/ žáků/studentů, zdali nevykazují symptomatické 

příznaky virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci budou informováni a dítě bude izolováno od 

ostatních spolužáků do doby vyzvednutí zákonným zástupcem. 

Všechny výše uvedené informace platí pouze po dobu screeningového testování žáků to je do 10.9.2021 

s výjimkou povinností plynoucích z článku IV až IX, které platí do doby uplynutí důsledků pozitivního testu 

žáka, zaměstnance (viz. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví).  

 

Vážení zákonní zástupci začátek školního roku bude náročnější, pevně věřím tomu, že to spolu s Vaší 

spolupráci zvládneme. Testování bude probíhat 3x, Vaše děti již tuto zkušenost mají, chtěla bych Vás 

požádat, abyste své děti předem informovali o testování ve škole.  

V prvních dnech mohou nastat různé situace, budeme je řešit průběžně, tak, aby chod školy byl co nejméně 

narušen. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky kontaktujte mě na telefonu 596 782 540, nebo na e-mailu: 

reditelka@zs-uhaldy.cz nebo osobně po předchozí domluvě. 

Přeji Vám za všechny zaměstnance hodně zdraví, osobní pohody a optimismu do nového školního roku. 

 

24.8.2021   Mgr. Jařabáčová Dana, řed. školy 

Zdroj:  

1) Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření ze dne 16.8.2021 

2) Manuál MŠMT ze dne 17.8.2021 

3) https://koronavirus.edu.cz 


