
Testování a následná karanténa -  pravidla od 3.1. 2022 

Vážení rodiče, 

od 3.1. 2022 vešla v platnost nová pravidla pro testování a rovněž pro nařizování karantén žáků, ev. 
tříd! Jak dlouho to takto bude fungovat, zda pouze do 16.1. nebo i dále, to nedovedu predikovat. 
Pokusím se pravidla níže stručně vysvětlit, abyste se v tom dokázali orientovat a věděli, co Vás 
případně čeká. 

Při pondělním testování odchází v případě pozitivity vždy pouze konkrétní žák. Ostatní zůstávají ve 
výuce a další den už se netestují. Výjimkou by mohla být situace, když by KHS v rámci trasování, které 
jde dva dny dozadu, zjistila kontakty se žáky – třeba o víkendu. Pak by zřejmě šli do karantény i tito 
žáci. 

Při čtvrtečním testování, pokud je některý ze žáků pozitivní, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-
stay.  

To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně 
antigenně pozitivní žák obdrží negativní výsledek PCR testu. Zde je důležitá rychlá informovanost ze 
strany rodiče ke škole! Vaše včasná informace ulehčí život ostatním dětem a rodičům. Žáci ve třídě do 
té doby totiž budou muset nosit roušky či respirátory, nesmí zpívat a cvičit v tělocvičně a musí být 
separováni od dalších dětí ve škole (při jídle, v družině apod.).  

Pokud by ale výsledek PCR testu výše uvedeného žáka byl pozitivní, půjdou od té chvíle všichni žáci 
z té třídy do karantény (tedy i na PCR test), s výjimkou očkovaných žáků nebo žáků v ochranné lhůtě 
180 dní.  

Škola je povinna nabídnout distanční výuku, pokud je více než 50 % žáků v karanténě. Vzhledem 
k tomu, že většina našich žáků není očkovaná a neprodělala nákazu, tak by u nás převažovali žáci 
v karanténě. Žáci v ochranné lhůtě (180 dnů) nebo očkovaní (po druhé dávce) by samozřejmě mohli 
do školy.  V takovém případě bychom se snažili o hybridní výuku, neb většina žáků třídy by byla doma 
a menšina ve třídě. Učitele navíc ale nemáme. Tedy jeden učitel by musel zvládnout výuku ve třídě a 
současně na 1 -2 h připojovat i děti doma. Zbytek by byla i distanční výuka v podobě zadávání úkolů a 
samostatné práce. Bude to náročné, pevně ale věřím, že to nebudou dlouhá období, neboť se 
připravuje zkrácení doby karantény. 

Budu Vás na webu školy nadále informovat. Děkuji za pochopení! 

ŘŠ 


