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METODICKÝ POKYN PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ K NÁVRATU DO ŠKOLY 

 

• žáci nastupují k prezenční výuce do školy od pondělí 12. dubna 2021 

• všichni žáci mají ochranu nosu a úst (zdravotnická obličejová maska splňující 

standardy ministerstva zdravotnictví = rouška s atestem) 

• pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky ve škole, je povinné testování na výskyt 

nemoci covid-19 (antigenní testy - centrálně dodávané do školy: 

LEPU 2019-nCoV Antigen Rapid Test) 

• prezenční výuky se účastní žáci, kteří absolvují testování na covid-19 a výsledek testu 

budou mít negativní 

• žáci nejsou nuceni k účasti na testování, testování je dobrovolné (důsledkem 

neúčasti na testování je nemožnost účastnit se prezenční výuky ve škole) 

• k testování se dostaví pouze ti žáci, kteří nemají příznaky virového onemocnění 

• školní družina je v provozu (podrobné informace níže) 

• během dne bude zajištěno pravidelné větrání 

• v průběhu dne se děti ve škole ani školní jídelně nebudou promíchávat s jinou 

třídou 

• trvá zákaz vstupu třetích osob do školy (na jednání přichází návštěvy po předchozí 

domluvě; netýká se doprovodu zákonných zástupců žáků na testování) 

 

Žák se neúčastní testování: 

• pokud se žák nebude účastnit pravidelného testování (a tím nebude docházet                

do školy), bude mu škola evidovat absenci 

• bez účasti na testování není pro daného žáka umožněna prezenční výuka ve škole 

• dítě, které rodiče omluví z prezenční výuky, je z výuky omluveno a bude se učit 

doma (v době prezenční výuky ostatních žáků ze třídy nebude pro tyto žáky 

zajišťována distanční výuka) 

Žák se účastní testování: 

• u testování je umožněna asistence třetí osoby (např. zákonný zástupce žáka) 

• pokud se bude účastnit testování jiná osoba než zákonný zástupce žáka, musí             

mít tato osoba souhlas s asistencí od zákonného zástupce žáka) 



• uvítali bychom, kdyby zákonní zástupci žáků 1. až 3. tříd byli přítomni při testování 

(popř. na základě vyplněného formuláře bude žák provádět „samoodběr“, nebo bude 

test proveden za účasti pedagoga) 

• žáci čtvrtých až devátých tříd po odvedení do třídy si provedou pod dozorem 

učitelů „samoodběr“ 

• frekvence antigenního testování 

o PONDĚLÍ (první vyučovací hodina) 

o ČTVRTEK (první vyučovací hodina) 

o děti, které se v pondělí nebo čtvrtek nezúčastní odběru, mohou                   

být ve škole pouze po testování (vyžadujeme potvrzení o negativitě                 

na covid–19) 

• testování probíhá v učebně (pokud bude přítomna třetí osoba, je nutné udržet odstup 

od ostatních žáků a personálu školy) 

• žáci mají po celou dobu přítomnosti ve škole správně nasazené roušky (vyjma odběru 

při testování) 

• před testováním je nutná dezinfekce rukou 

• test: výtěrová tyčinka zasunuta do nosní dírky, 5x obtočena, poté odběr z druhé nosní 

dírky stejnou tyčinkou, po odběru opět nasazena rouška, vyhodnocení testu, odpočet 

času k vyhodnocení v délce 15 minut (žáci čekají na svém místě na uplynutí časového 

limitu, výsledek testu pedagog zaznamenává do seznamu testovaných) 

• děti nemusí absolvovat odběr ve škole (rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo 

a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření, které není starší 48 hodin, 

mohou být děti přítomny ve škole) 

• děti, které se v pondělí nebo čtvrtek nezúčastní odběru, mohou být ve škole pouze 

po testování (vyžadujeme potvrzení o negativitě na covid-19) 

• děti, kterým bude zjištěn pozitivní nález při testování, budou převedeny                     

do "izolační místnosti" a budeme neprodleně kontaktovat rodiče 

Výsledky testování (pondělí): 

• u všech žáků negativní testy = pokračuje výuka celé třídy 

• alespoň u jednoho žáka pozitivní test = daný žák odchází v doprovodu zákonného 

zástupce domů a objedná se na RT-PCR test, zbytek třídy pokračuje ve výuce 

o RT-PCR test vyjde pozitivně = testovaný žák má izolaci, zbytek třídy pokračuje 

ve výuce 

o RT-PCR test vyjde negativně = testovaný žák se vrací do prezenční výuky 

 



Výsledky testování (čtvrtek): 

• u všech žáků negativní testy = pokračuje výuka celé třídy 

• alespoň u jednoho žáka pozitivní test = celá třída jde domů a čeká na výsledek          

RT-PCR testu u pozitivně testovaného žáka 

o RT-PCR test vyjde pozitivně = celé třídě je nařízena karanténa 

o RT-PCR test vyjde negativně = celá třída se vrací do školy 

 

Nemusí se zúčastnit testování: 

1. žák, který doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu            

na přítomnost antigenu viru na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin 

2. žák, který absolvoval z důvodu onemocnění covid-19 izolaci a neuplynulo více            

než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (nutné potvrzení               

od lékaře, lékařská zpráva nebo zpráva z laboratoře v listinné nebo elektronické 

podobě) 

 

Stravování: 

• stravování ve školní jídelně bude probíhat po ročnících dle rozpisu (nebude       

docházet k promíchávání žáků s jinou třídou) 

• všichni žáci mají obědy od 12. dubna 2021 přihlášené (prosíme rodiče a žáky,        

aby odhlásili ty obědy, které nevyužijí) 

• dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny 

• odhlašování obědů zajišťuje zákonný zástupce žáka 

 

Doporučujeme: 

• žák bude mít u sebe ve škole náhradní roušky 

• žák může používat vlastní dezinfekci na ruce 

 

Školní družina: 

• školní družina je v provozu 

• v ranní družině probíhá testování v časech 6.15, 6.35, 6.55, 7.15, 7.30                           

(v mezičase žáky do školní družiny v testovací dny nepřijmeme) 

• rodič může být přítomen testování, čeká na výsledek 15 minut 

• školní družina je v provozu od 6.15 hodin, odpoledne do 17.50 hodin 

• na konci školního roku bude rodičům vrácena poměrná část platby za dobu uzavření 

školy 



Podrobnější informace: 

www.edu.cz 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html 

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html 
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