
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011, www.zsjihwz.cz, datová schránka: hws6utu 

 

Screeningové testování ve školách od 6. 12.2021 
- do odvolání 

 

- Testování žáků proběhne stejnými testy (SEJOY nebo GENRUI) jako v předchozích 

testování samoodběrem každé pondělí vždy 1. hodinu ve třídě. Pokud se žák dostaví do 

školy později, bude otestován ihned po vstupu do školy v kanceláři hospodářky školy. 

- Žáci navštěvující ranní družinu budou testováni až 1. hodinu ve třídě spolu s ostatními žáky. 

- Testování nejsou povinni se podrobit žáci:  

 kteří mají řádně dokončené očkování – doloží certifikát 

 neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 – doloží potvrzení ze 

zdravotnického zařízení 

 kteří doloží negativní výsledek testu z odběrového místa (ne starší 24 hodin pro 

antigenní test a 72 hodin pro PCR test) 

 použití vlastních testů je možné na místě při společném testování. 

- 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. 

- Testování se ve stejných termínech podrobí i neočkovaní učitelé. 

- Osobám, které 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 

 zákonný zástupce dostane potvrzení o pozitivním testu svého dítěte a neprodleně 

informuje telefonicky svého obvodního nebo dětského lékaře, který má povinnost 

vyplnit elektronickou žádanku k následnému vyšetření RT-PCR metodou. 

 

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 3. 12. 2021 

___________________________ 

Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy 
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