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Testování – žáci 

 

Vážení rodiče,  

děkujeme za vyjádření názoru v naší anketě, jejíž výsledky naleznete na webu http://zs-

vrybnickach.cz/vysledky-ankety-k-volbe-ag-ci-pcr-testu/ 

Ve spolupráci se zřizovatelem školy MČ Praha 10 jsme pro naše žáky zajistili neinvazivní PCR 

testování, které poprvé proběhne v úterý 18. 5. v průběhu 1. vyučovací hodiny. (odkaz na leták: 

http://zs-vrybnickach.cz/wp-content/uploads/2021/05/Manual_CZ_resaliva-1-3-1.pdf) 

Pro možnost realizace této formy testování Vás prosíme o udělení souhlasu s předáním 

osobních údajů laboratoři AeskuLab nejpozději do pondělí 17. 5. (souhlas v PDF, v DOCX). 

Výhodami této formy testování jsou: 

• realizace jen jednou za 14 dní 

• vyhodnocení testů akreditovanou laboratoří 

• odbourání nutnosti výtěru 

 

Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí, bude o tom písemně 

informovat třídního učitele/třídní učitelku žáka/žákyně, tato přítomnost bude omluvena 

a žák/žákyně se bude vzdělávat doma obdobně, jak tomu bývá v případě nemoci dítěte. 

Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude znemožněna osobní 

přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy. 

Povinnost testování se netýká: 

• Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby 

nemají příznaky onemocnění COVID-19.   

• Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-

19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň 

neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. 

Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská 

zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole 

nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.   

• Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva 

zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od 

aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, 

nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.   

http://zs-vrybnickach.cz/vysledky-ankety-k-volbe-ag-ci-pcr-testu/
http://zs-vrybnickach.cz/vysledky-ankety-k-volbe-ag-ci-pcr-testu/
http://zs-vrybnickach.cz/wp-content/uploads/2021/05/Manual_CZ_resaliva-1-3-1.pdf
http://zs-vrybnickach.cz/wp-content/uploads/2021/05/souhlasPCR.pdf
http://zs-vrybnickach.cz/wp-content/uploads/2021/05/souhlasPCR.docx
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V případě nepřítomnosti žáka v době testování bude žák otestován bezprostředně po 

příchodu do školy. 

 

 

 

 


