Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant,
okres Liberec, příspěvková organizace

Ve Frýdlantu 17. 11. 2021
Vážení rodiče,
dne 12. 11. 20211 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého
vyplývá, že na celém území České republiky proběhne v pondělí 22. a 29. listopadu 2021 testování
žáků základních škol na onemocnění covid-19.
A. Testování
 Testování ve školách bude uskutečněno pomocí neinvazivních antigenních testů pro
samoodběr, dodaných MŠMT. Jedná se o testy SEJOY SARS-CoV-2 Antigen Rapid test Cassette.
 V případě zájmu může být žák ve škole otestován i vlastním Ag testem, který je v ČR schválen
pro samotestování. V takovém případě je zejména u žáků 1. stupně ZŠ nutná asistence
zákonných zástupců při testování, pokud nebude se školou předem domluveno jinak.
 Pokud to bude zákonný zástupce vyžadovat, bude mu umožněna osobní přítomnost při
testování žáka. Testování v tomto případě proběhne odděleně od ostatních žáků v uvedených
termínech v době od 7:30 do 7:50 hodin v označené vyhrazené místnosti.
 Pokud nebude žák přítomen na začátku vyučování v den testování ve škole, bude podroben
testování bezprostředně po příchodu do školy.
B. Testování se nemusí účastnit žáci, kteří doloží potvrzení, že:
a. jsou očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie
o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu; nebo
b. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace
a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
c. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami na oficiálním odběrovém
místě rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
Potvrzení o tom, že se žák nemusí účastnit testování z jednoho z výše uvedených důvodů, doloží jeho
zákonný zástupce škole – třídnímu učiteli v písemné nebo elektronické podobě dne 18. 11. nebo
19. 11. 2021, nejdéle však do pondělí 22. 11. 2021 do 7:30 hodin. Z předloženého potvrzení musí být
zcela jasné, o jakého žáka se jedná (jméno, příjmení, datum narození), z jakého shora uvedeného
důvodu se nemusí testování účastnit a identifikátor toho, kdo potvrzení vydal. Jako potvrzení nestačí
SMS o pozitivním výsledku PCR testu, který zasílají odběrová místa.

C. Výsledek testování
 Po vyhodnocení provedeného antigenního testu budou žáci v případě negativního
výsledku pokračovat ve výuce.
 V případě pozitivního výsledku provedeného antigenního testu budou přijata
bezpečnostní a hygienická opatření, kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si žáka
odvedl domů. Zákonnému zástupci bude předáno potvrzení o pozitivním výsledku
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antigenního testu. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním výsledku
antigenního testu dětského lékaře, ke kterému žák dochází a dále postupovat dle jeho
pokynů.
Pokud následně konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG
testem, informuje zákonný zástupce žáka o této skutečnosti neprodleně školu. Škola
následně provede další kroky dle doporučení KHS a MZ ČR.
Návrat žáka s pozitivním výsledkem do výuky je podmíněn předložením negativního
konfirmačního testu RT-PCR nebo potvrzením o ukončení povinné izolace.

D. Neúčast žáka na testování
 Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky a dalších aktivit ve škole
účastnit pouze za podmínek stanovených mimořádným opatřením MZ ČR.
 Pokud se žák neúčastní testování, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest
(zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor) po celou dobu pobytu ve škole
a školském zařízení při výuce ve třídě a společných prostorách školy, pokud se na něj
nevztahuje výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest. Pokud nemůže mít žák
nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí toto doložit lékařským potvrzením.
Netestovaní žáci se dále účastní v omezené míře výuky tělesné výchovy, zpěvu a v době
konzumace potravin a nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně
1,5 metru.
 Pokud žák, resp. jeho zákonný zástupce odmítne jak testování, tak nošení ochranného
prostředku dýchacích cest (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená
výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), pak v takovém případě nemůže škola
v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR umožnit žákovi osobní přítomnost na
vzdělávání či poskytování školských služeb.
 Pokud se žák neúčastní prezenční výuky, není automaticky omluven ze vzdělávání, ale jeho
nepřítomnost ve výuce musí být řádně omluvena zákonným zástupcem v souladu se
školním řádem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci žáka ve výuce.
 Pokud se žák neúčastní výuky z důvodu odmítnutí testování a nošení roušky ve škole,
nemá škola povinnost poskytovat žákovi vzdělávání distančním způsobem. Škola
postupuje jako při běžné absenci (studijní podpora na dálku – zasílání materiálů, úkolů
či výukových plánů na dané období, možnost konzultací).
 Tato povinnost vyplývající z mimořádného opatření platí pro žáky, kteří se nepodrobí
testování do 5. prosince 2021.
Provoz všech pracovišť základní školy se řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly pro
provoz škol a školských zařízení.
V případě jakýchkoliv dotazů k testování a provozu školy se můžete obracet na ředitele školy
Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206 nebo na zástupce ředitele pro pracoviště ZŠ
Husova a Bělíkova Mgr. Danu Málkovou na telefonu 739 246 826 a pro pracoviště ZŠ Purkyňova na
Ing. Jaroslava Prášila na telefonu 731 191 524.
Digitálně podepsal

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Bc. Petr Mgr. Bc. Petr Kozlovský
2021.11.17
Kozlovský Datum:
18:34:44 +01'00'

Mgr. Bc. Petr Kozlovský
ředitel školy
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