
20. základní škola Plzeň, Brojova 13, 

příspěvková organizace 

 

 

Obecné informace k provozu a testování ve škole platné od 1. 9. 2021   

 

1. Preventivní screeningové testování žáků proběhne: 
- 1. září pro žáky 2. – 9. ročníku 
- 2. září pro žáky 1. ročníku 
- 6. září pro žáky 1. – 9. ročníku 
- 9. září pro žáky 1. – 9. ročníku 

2. Zákonní zástupci žáků 1. tříd podepíší souhlas s asistencí třetí osoby při testování AG testem. 
Formulář obdrží ve škole 1. září. 

3. Všichni žáci se budou testovat ve svých kmenových třídách. Platí i pro žáky, kteří navštěvují 
školní družinu (ŠD) před začátkem vyučování. 

4. Zákonným zástupcům žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při testování, které bude 
prováděno v učebně AJ v suterénu školy od 7:40 do 8:00. Vstupovat do školy k tomuto testu 
budou rodiče s dětmi hlavním vchodem. 

5. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování 
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu 
ve školním klubu. 

6. Testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo 
neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze nahradit i platným 
negativním testem z odběrového místa. Potvrzení předají žáci 1. 9. svému třídnímu učiteli. 

7. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy 
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty rouškou nebo respirátorem. 

8. Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování, bude mít povinnost nosit roušku 
nebo respirátor i ve třídě při vyučování a ve ŠD. Tito žáci nebudou moci cvičit ve vnitřních 
prostorech školy, ani zpívat při hudební výchově. 

9. V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních osob 
do označené izolační místnosti (za učebnou INF 3). Škola bude kontaktovat zákonného 
zástupce. 

10. V případě, kdy žák (zákonný zástupce) odmítne jak testování, tak nošení ochranného 
prostředku, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením MZ umožnit osobní 
přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Podmínky omlouvání absence 
žáka stanovila škola ve svém školním řádu. 

11. Škola zajišťuje dodržování zásad osobní a provozní hygieny - dezinfekce rukou, úklid prostor, 
dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby. 

 

Prosíme rodiče, aby během školního roku neposílali své děti s příznaky respiračního 
onemocnění, zažívacími potížemi a s příznaky dalších infekčních nemocí ráno do školy. 


