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Dne 12, listopadu 2o27Yláda Čn sdrválila s úónností od 22. tL.2021- mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví uE ze kterÉho vypl,ývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech
22.a29.listopadu 2021 testování na onemocnění covid-l9, a to na všech školách zapsaných do

školského rejstříkg s výjimkou škol zňzovaných Ministerstvem spravedlnosť, škol zřízených pň zařízení
pro výkon ústavnínebo ochranné výchovy a základních škol pň zdravoťrickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování:

o screeningové testovóní bude tedy ptobíhó na všedt školách po celé čn včetně tědl škol, které
mají místo poskytovóní vzdělóvóní v těch okraech, ve kterých již screeningové testovóní
probíhalo

r Testováníproběhne ve dvou termínech - 22.a29, 1l. 202L
o Testování bude probíhat na stejném principu jako testovánl kteÉ proběhlo v září s tím

rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo prvníden příchodu do školy, pokud není díĚ nebo
žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu elé třídy do karantény
v případě pozítivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

o Testovat se bude anťgenními t€sty, které budou standartně distribuovány Školám (viz nÍŽe),

na PCR testovánínebude v tomto případě poskytován příspěrrek ze státního rozpočtu
o Testování není baňérové, proto pokud se děti, žácj nebo zaměstnanci neprokážíoTN, mohou se

prezenčního vzděláváníúčastnit, pokud budou po elou dobu pobytu ve škole nebo školském
zařhení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit
ochranu úst a nosu i rre venkovních prostorech)

o Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní dŮvody potvrzené

lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE.

Školám budou poskytnuty (prostfudnictvím ORP či jiným, v místě obvyklým způsobem) testy ze zásob
MŠlVfI (testy SEJOY). Počet testů, druh testu a celkové oenění testů, kteé jsou jednoťiv,ým školám
určeny v plánované distňbuci, je weden v pňloženém distňbučním seznamu. Distribuční seznamy jsou
jako obvykle závazné, Množstvítestů určené v nich jednotlivým školám opětvychází z údajů, které tyto
školy předaly v rámcí mimořádného šetfuníCOVlD 5.

V případě škol z okresů, které v listopadu podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví děti a

žáky ještě netestovaly, zohledňuje jimi vykázaný zůstatek, počet dět/žáků k testovánl dva běhy
testování a rezervu ve v,ýši 4 %, pokud školy z těchto okresů vykázaly dostatečné zásoby testů pro 2 kola
testování, jsou v distňbučníseznamech uvedeny s nulovým počtem distribuovaných testŮ,

V případě okresů, kde již testování probíhalo 1. a 8. listopadu 2O2l, resp.8. a 15. listopadu ZO2L, je

školám poskytován plný počet testů pro vykázaný počet dětí/žáků k testování a dva běhy testování. l zde


