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Pro základní přehled přebíráme informaci Svazu měst a obcí ČR v rámci školské komise SMO ČR: 
 

  
Vážení členové školské komise, 
  
dovoluji si Vás informovat o novinkách v testování na školách a jejich otevírání dalším ročníkům od 3. 
března 2021. V příloze (viz dokument ke stažení výše) zasílám kompletní materiál, který v pondělí 
schválila vláda. 
  
Proces je zatím nastavený do konce března dle následujícího harmonogramu: 
  
1. března 2021 - žáci posledních ročníků SŠ, konzervatoří a VOŠ 

8. března 2021 - střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy s praktickou výukou 

15. března 2021 - žáci 9. ročníků ZŠ 

  

https://www.tajemnici.cz/assets/File.ashx?id_org=200006&id_dokumenty=7379
https://www.tajemnici.cz/assets/File.ashx?id_org=200006&id_dokumenty=7379
https://www.tajemnici.cz/assets/File.ashx?id_org=200006&id_dokumenty=7380
https://www.tajemnici.cz/assets/File.ashx?id_org=200006&id_dokumenty=7380


Strategie ale paradoxně nepočítá s testováním v MŠ ani v 1. a 2. třídách ZŠ. 
  
Distribuce testů půjde přes HZS > Kraje > ORP > školy. 
 

Spolu s tím by mělo jít 3 mil. ks respirátorů pro zaměstnance škol (včetně MŠ a 1.-2. tříd ZŠ) 
  
19. - 24. 2. 2021 - rozvoz na kraje (příp. HZS) 
20. - 26. 2. 2021 - rozvoz z krajů na ORP                          
26. - 28. 2. 2021 - předání z ORP na jednotlivé školy 

1. 3. 2021 - testování ve školách 

  
Testovat se má neinvazivními antigennímu testy výtěrem z nosohltanu, a to ve frekvenci 2x týdně. 
  
Z materiálu ale není zřejmý způsob odběru (samoodběru) a jeho vyhodnocení, přetestování PCR testy 
v případě pozitivních antigenních testů. 
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