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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální distribucí antigenních testů informuje:

Současná dodávka Ag testů do škol je napočtena na množství k pokrytí cca 14 dnů provozu daného zařízení. Na
přípravě dodávky testů k pokrytí dalších období aktuálně pracujeme a budete o ní v nejbližší době informováni.
V případě, že dle seznamu (viz. https://testovani.edu.cz/ ) zjistíte, že počet testů pro vaše zařízení opravdu není dostatečný
k pokrytí dvoutýdenního provozu za nastavených podmínek, kontaktuje neprodleně příslušné krajské pracoviště NPI se
svým požadavkem a domluvte předání testů. Tato možnost se skutečně vztahuje pouze na školy a školská zařízení, jimž
jsou v souladu s předchozími informacemi MŠMT Ag testy nyní distribuovány.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále v přílohách této datové zprávy zasílá:

Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy
V případě pozitivního antigenního testu při testování ve škole/školském zařízení (v případě RT-PCR testů se již další
konfirmace neprovádí):
- Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák,
student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo
praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a
vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
- V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance školy/školského zařízení, škola
bezodkladně zašle KHS seznam (doplněnou tabulku) dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech ve škole
či školském zařízení v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch,
kteří byli s pozitivně testovaným ve škole či školském zařízení v kontaktu 2 dny po provedení testu, provedením testu je
myšlen odběr vzorku). KHS rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR těchto osob a zašle jim
elektronickou e-žádanku.
- Přiložený návod slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, ke kterému se dané osoby po vystavení
žádanky hlásí samy a je vhodné jej zaslat zákonným zástupcům, zaměstnancům a zletilým žákům a studentům v případě
budoucí potřeby.
Tabulku k hlášení kontaktů s pozitivním případem pro KHS
V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance školy/školského zařízení, škola
bezodkladně zašle KHS seznam (doplněnou tabulku v příloze) dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech
ve škole či školském zařízení v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů
také těch, kteří byli s pozitivně testovaným ve škole či školském zařízení v kontaktu 2 dny po provedení testu, provedením
testu je myšlen odběr vzorku).
Seznam je možné vést např. prostřednictvím nově doplněných funkcionalit školních informačních systémů (např. Bakaláři,
Škola online, Edupage, Edookit), bližší informace o nových funkcionalitách k testování obdržíte přímo od poskytovatele
systému. Více, k novým funkcionalitám

