
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 8. a 15. LISTOPADU 2021 
 

• V naší škole proběhne během první vyučovací hodiny preventivní screeningové testování 
žáků samoodběrem antigenními neinvazivními testy.  

• Testování nepodstupují žáci, kteří 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 testu na covid-19), případně žák, 
který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Prosíme rodiče 
žáků, kterých se to týká, aby výše uvedené potvrzení žáci přinesli. 

• Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví:  

o použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole 
o nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob  
o nesmí zpívat  
o při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu izolovaně. V době konzumace 
potravin a pokrmů včetně nápojů dodržují rozestup od ostatních osob minimálně 
1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného 
nošení ochrany dýchacích cest).  

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

• Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po 
svém příchodu v kanceláři zástupce ředitele.  

• V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola 

nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi 

osobní přítomnost na vzdělávání a dalších školských služeb. V těchto případech škola 

nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

 

VÝSLEDKY A NÁSLEDNÉ KROKY 
 

• V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních 
do izolační místnosti (negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v 
jedné třídě).  

• Škola bude následně kontaktovat zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby 
převzetí zákonným zástupcem. 

• Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný 
zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a 
dorost. 

• Zákonný zástupce pozitivně antigenně testovaného žáka je povinen neprodleně 
informovat školu o výsledku kontrolního PCR testu (pozitivního i negativního). 

o V případě, kdy kontrolní PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 
testem, doloží zákonný zástupce neprodleně tento výsledek škole. Všechny 
dotčené osoby (spolužáci) se mohou vrátit k prezenční výuce bez dalších 
potřebných kroků. 

o V případě, kdy kontrolní PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 
testem, doloží zákonný zástupce neprodleně tento výsledek škole. Škola poté 
zahájí ve spolupráci s KHS příslušné kroky.  



• Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků dané třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání 

tohoto stavu.  

• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo v karanténě. 

 

Na základě nařízeného antigenního testování ve školách a školských zařízeních na území 4 okresů 

Jihočeského kraje dne 8. listopadu 2021 byly osloveny nemocnice z důvodu přípravy na nutnost co 

nejrychlejšího provedení testu PCR metodou u pozitivně testovaných žáků.  

Níže přiložená tabulka uvádí nabídku nemocnice v daném okrese pro možnost provedení PCR testu. 

Nevylučuje možnost, že rodiče zvolí pro provedení PCR testu soukromou laboratoř dle vlastního 

uvážení. Rovněž nevylučuje možnost klasického objednání přes rezervační systém na webových 

stránkách každé nemocnice. 

Testování PCR metodou bez objednání pro žáky s pozitivním antigenním testem ve škole 

okres České 
Budějovice 

Nemocnice České Budějovice, 
a.s. 

09.11.2021 7:00 - 8:00 bez objednání 
možno přijít do odběrového místa. 
Pro žáky bude umožněno přijít i v jiný 
den a čas bez objednání během 
provozní doby odběrového místa.   

okres Český Krumlov Nemocnice Český Krumlov, a.s. 

08.11.2021 14:30 - 16:30 bez objednání 
možno přijít do odběrového místa. 
Pro žáky bude umožněno přijít i v jiný 
den a čas bez objednání během 
provozní doby odběrového místa 
email: odberovemisto@nemck.cz  

okres Prachatice Nemocnice Prachatice, a.s. 

09.11.2021 7:30 - 8:30 bez objednání 
možno přijít do odběrového místa. 
Pro žáky bude umožněno přijít i v jiný 
den a čas bez objednání během 
provozní doby odběrového místa 
tel. 607 059 517 

okres Strakonice Nemocnice Strakonice, a.s. 

 09.11.2021 8:00-9:00 a 14:00-14:30 bez 
objednání možno přijít do odběrového 
místa. Pro žáky bude umožněno přijít i 
v jiný den a čas bez objednání během 
provozní doby odběrového místa 

 

V případě upřesnění či ujasnění jednotlivých pokynů kontaktujte vedení školy.  


