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ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Č. 8/2021 

Pokyny pro žáky bez screeningového testování 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené 

očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 nebo mají platný 

negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). 

Žák, který se ho odmítne účastnit, může být ve škole (a při vzdělávání) přítomen, pokud 

splní stanovená nezbytná opatření vymezená za účelem ochrany veřejného zdraví 

jeho spolužáků a zaměstnanců školy. 

Žák, který se odmítne podrobit screeningovému testování, je pak povinen s ohledem 

na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranný 

prostředek k zakrytí úst a nosu mimo důvodné případy, kdy jsou určité osoby 

z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty (viz Organizační opatření 

č. 7/2021. Žák se nemůže účastnit cvičení ve vnitřních prostorech a nepřítomnost ve 

výuce bude evidována jako započtená absence. 

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku 

(a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit 

respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. 

V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování 

vzdělávání, s ohledem na ochranu zdraví dalších osob neprodleně dojde k umístění 

žáka do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od 

ostatních přítomných ve škole a škola kontaktuje zákonného zástupce s ohledem na 

bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase 

budovu školy. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po 

náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může i nezletilý žák 

opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. 

Pokud se žák neúčastní výuky z výše uvedených důvodů, je jeho absence ve výuce 

evidována jako započtená absence. 
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