
Testování žáků ve školách  
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021  
 

Jméno a příjmení žáka: 

Třída: 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/la před první návštěvou školy pro potřeby skupinové konzultace a 

prezenční výuky seznámen/a s následujícími pokyny: 

• Škola bude realizovat před zahájením výuky testování žáků neinvazivními antigenními testy, 

tzv. samoodběrem. Platí pro prezenční výuku (2 x týdně) a skupinové konzultace před jejím 

zahájením.  

• Pokud je výsledek antigenního testu pozitivní, obdrží žák od školy potvrzení o tomto výsledku 

a musí školu neprodleně opustit. 

a. Zletilý žák může školu opustit sám. 

b. Nezletilý žák může opustit školu sám pouze na základě souhlasu zákonného 

zástupce. Souhlas udělí škole zákonný zástupce podpisem tohoto formuláře a 

přebírá tak po odchodu ze školy za nezletilého žáka plnou zodpovědnost. Žák je před 

odchodem ze školy poučen o nutných opatřeních během návratu domů. V opačném 

případě bude nezletilý žák umístěn do izolace, kde bude čekat na své vyzvednutí 

zákonným zástupcem. 

• V případě, že je zjištěn pozitivně testovaný žák jiný než první den prezenční výuky v daném 

týdnu, vztahuje se opuštění školy a karanténa na celou třídu/skupinu. 

a. Zletilý žák může školu opustit sám. 

b. Nezletilý žák může opustit školu sám pouze na základě souhlasu zákonného 

zástupce. Souhlas udělí škole zákonný zástupce podpisem tohoto formuláře a 

přebírá tak po odchodu ze školy za nezletilého žáka plnou zodpovědnost. Žák je před 

odchodem ze školy poučen o nutných opatřeních během návratu domů. V opačném 

případě bude nezletilý žák umístěn do izolace, kde bude čekat na své vyzvednutí 

zákonným zástupcem. 

• V případě pozitivního výsledku antigenního testu žáka, je povinností zákonného zástupce/ 

zletilého žáka kontaktovat ošetřujícího lékaře, který stanoví další postup – PCR test. 

• Zákonný zástupce/zletilý žák má povinnost sdělit výsledek PCR testu škole (třídnímu učiteli). 

• Pozitivně testovaný žák, případně ostatní žáci ze třídy (skupiny), kterým byla výuka ukončena 

z důvodu karantény, jsou povinni tuto karanténu dodržovat. 

 

Bližší informace k testování a k návratu žáků do školy zveřejníme na našich webových stránkách 

www.obchodskolazr.cz. 

 

V………………………………………………..dne………………………………… 

 

..………………………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce/zletilého žáka 

http://www.obchodskolazr.cz/

