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Screeningové testování ve školách od 3. 1. 2022 
- do odvolání 

 

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v 

pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní 

testování první vyučovací den následující po tomto dni, 

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím 

dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,  

- nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po 

prodělání nemoci  

- povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáka, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami 

RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle 

před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem 

- Pokud žák neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj výše uvedená výjimka:  

 bude mít povinnost nosit ochranu úst a nosu po celou dobu výuky, 

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, pokud nelze dodržet odstup od 

ostatních osob odstup 2 m 

 během konzumace pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 m, v jídelně sedí u samostatného stolu. 

- Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána přítomnost na vzdělávání: 

 pozitivně testovaný žák bude odveden se všemi věcmi do izolační místnosti naproti 

ředitelně, kde počká na zákonného zástupce, který si ho vyzvedne; 

 žák dostane od školy písemné potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. 

Toto potvrzení donesete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na 

základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín.  

 

Ochrana úst a nosu 
 

- Ochranu úst a nosu je povinnost nosit ve všech společných vnitřních prostorech (chodby, 

toalety, jídelna). Odložit jí je možné ve třídách, odděleních, v jídelně u stolu při konzumaci 

potravin. 

 Zaměstnanci nebo ostatní dospělé osoby mají povinnost nosit respirátor nebo nano-

roušku s filtrační účinností alespoň 94%,  

 Žáci mají povinnost nosit respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku = 

chirurgickou roušku (NEJSOU POVOLENY LÁTKOVÉ ROUŠKY ANI ŠÁTKY) 

- Výjimku z nošení ochrany úst a nosu mají osoby ze závažných zdravotních důvodů, které 

musí být doloženy lékařským potvrzením. 

 

 

 

V Žatci dne 1. 1. 2022 

 

 

___________________________ 

Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy 

http://www.zsjihwz.cz/

		2022-01-01T18:13:11+0100
	Mgr. MARTIN HNÍZDIL




