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Č. j.:  ZSaMS 1/2022 

Nařízení ředitele školy - organizační opatření v ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn 

Platnost opatření: od 3. 1. 2022 

Testování žáků: 

 v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a 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 antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li 
prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první 
vyučovací den v týdnu,  

 nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě 
po prodělání nemoci v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná 
režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),  

 i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ 
speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání,  

 
Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním 
testování), jsou následující:  

 V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola 
umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při 
poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před 
provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo 
žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní 
antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,  

 jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně 
testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, 
ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý 
den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního 
RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka. 

 Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo 
při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem 
preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v  

o používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,  
o vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, 

oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,  
o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze 

pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení 
zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,  

o dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně 
nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale 
musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd),  
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o a dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se 
nepodrobili plošnému testování.  

 

 Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní 
proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je 
výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě 
nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu 
výuky.  

 
Mimořádné opatření upravuje pravidla při testování zaměstnanců v těch školách a školských 
zařízeních, ve kterých probíhá testování dětí a žáků  

 nově se musí testovat všichni zaměstnanci škol a školských zařízení (školních družin, 
školních klubů), ve kterých je osobní přítomnost dětí a žáků podmíněna testováním, a 
dále také zaměstnanci školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných na tyto 
školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují děti a žáci, 

 povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již 
mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů,  

 povinnost podstoupit test se (stejně jako u dětí a žáků) nevztahuje na zaměstnance, 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,  

 
 
Nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech dětí, žáků i zaměstnanců a rizikových 
kontaktech covid pozitivních osob  

 Nová pravidla mají za cíl zjednodušení a zrychlení celého procesu. Aktualizované tabulky, 
které školy dosud zasílaly e-mailem na KHS, školy nově nahrávají přímo do Covid 
FormsApp. Zde je v rámci hodin zpracuje centrální dispečink a dotčeným osobám budou 
do 24 hod rozeslány automatické SMS s žádankou na PCR test či informací o nařízení 
karantény. Podrobné informace a návod najdete v metodickém pokynu na 
www.testovani.edu.cz o uvedené se týká údajů o dětech, žácích i zaměstnancích, kteří 
jsou ve škole testováni  

 upozorňujeme, že pro tyto účely bylo do CFA všem školám vygenerováno nové 
uživatelské jméno = REDIZO školy. Heslo do CFA zůstává stejné.  
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Třídní učitelé, resp. vyučující, kteří v pondělí mají 1. vyučovací hodinu, si včas (pro seznámení) 

vyzvednou v ředitelně seznamy žáků k testování a testy. 

Zástupce ŘŠ: zajistí přenos výsledků testování do aplikace    CovidFormsApp.  
https://cfa.uzis.cz/login/?next=/ 
 

Případná pozitivita: 

Pozitivní žák – info rodiče, rodič vyzvedne, informuje svého dětského lékaře,  PCR test a pak dle 
výsledku (návrat do školy nebo karanténa). 
 

a) Omezení – hromadné akce, služby: 

o Žáci do 11ti let: bez omezení 

o Žáci 12 – 18: test PCR negativní, očkování, nemoc 

o Osoby nad 18: očkování, nemoc 

 

b) Akce pořádané školou a ostatní: 

 Zájmové útvary – zatím beze změny. V případě využití např. VZB nutné sledovat jejich 

opatření. Bez záruky 

 

c) Porady: 

 Změna formy ranních provozních porad – forma online přes MST 

 

d) Zadávání úkolů pro chybějící žáky (jakýkoliv důvod absence): 

 1. stupeň – dle třídních učitelů, doporučuji Bakaláře nebo osobní předání 

 2. stupeň – MST nebo osobní. Informace (např. DÚ) – lze též zápisem v TK (zápis DÚ – a 

výběr žáků) 

 
e) Roušky: 

Nadále platí povinnost nosit roušky ve společných prostorech. Ne ve třídách, tělocvičně… 
Platí MO MZ, s účinností od 25. 10., resp. 1. 11. 2021 

 
 

Ve Špindlerově Mlýně                               2. ledna 2022 
                                                                                                                       
 

 Mgr. Petr Libřický, řed. školy 
 


