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Slavnostní zahájení školního roku 

1. 9. 2021 v 8:00 hod 

 

Testování žáků od 1. 9. 2021 do 10. 9. 2021 

- bude probíhat formou PCR testů 1. 9. 2021 (2. – 9- ročník), 2. 9. 2021 (1. ročník), 

- v případě, že se žák nedostaví v daný termín testování, dostaví se do kanceláře školy 
před zahájením výuky a bude testován formou samotestu (2 x týdně). 

Testování nepodstupují děti a 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 dítě nebo žák, který 
doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Do doby obdržení výsledků testů PCR, se děti a žáci řídí obecným mimořádným 
opatřením k nošení ochrany dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení 
ochranných prostředků v případě negativního výsledku testů. 

To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy 
nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se 
to všech dětí a žáků). 

Děti a žáci, kteří nepodstoupí PCR testování jsou povinni nosit ochranný prostředek k 
zakrytí úst a nosu dle mimořádného opatření k preventivnímu testování (pravidla nošení 
ochranného prostředku dětmi a žáky, kteří se nepodrobí testování viz níže). 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční 
výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 
zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z 
testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky 
a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení 
přísnějších režimových opatření, konkrétně: 

- povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 
zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, 

- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a 
nesmí použít sprchy, 

- nesmí zpívat, 
- používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a 

žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li 
organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení, 



- při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, 

- nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo 
společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou, 

- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních 
osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z 
povinného nošení ochrany dýchacích cest). 

Zákonný zástupce či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a 
nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor 
či roušku). V takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání 
či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte 
nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, 
připustila, poruší mimořádné opatření. 

V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování 
vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat 
od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.  

Dítě či žák není automaticky omluven, dítě či žák tedy musí být omluven v souladu 
se školním řádem. 

Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, 
že mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní 
přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je 
uvedeno výše, tyto děti nebo žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob 
po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak 
také myslí i na případy, kdy jsou osoby z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty. 
Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na 
vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit 
prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem dětem a žákům, které 
odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost 
na vzdělávání či poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole či 
školském zařízení s osobami, které se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany 
dýchacích cest, podrobili. 

 

V Brně dne 23. 8. 2021      Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

                  ředitel školy 


