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TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – COVID 19

▪ Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní 
výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-
2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený 
na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., 
a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění 
COVID-19.

▪ Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly 
z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně 
v rozsahu podle platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování 
izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 
90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 
výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně 
doložit . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní 
testování dle harmonogramu školy.

▪ Pokud se žák testování neúčastní, není mu umožněn 
vstup do budovy, není pro něj zajištěna distanční 
výuka; nabízíme individuální konzultace online s 
jednotlivými pedagogy, čas a způsob určuje pedagog.

▪ Na školní dvůr je vstup možný pouze pro 
zaměstnance, žáky školy a pro zákonného 
zástupce žáků 1. a 2. tříd. Ostatní rodiče čekají před 
vstupem na školní dvůr.

▪ Prosíme o dodržování instrukcí pracovníků školy 
a o spolupráci všech. Předem mnohokrát děkujeme.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACEKOHO SE TESTOVÁNÍ TÝKÁ?

▪ žáků, kteří se účastní 
prezenčního vzdělávání

▪ pracovníků školy, kteří se přímo 
účastní prezenčního vzdělávání

TERMÍN A FREKVENCE TESTOVÁNÍ

▪ testování bude probíhat 2x týdně –
vždy v pondělí a ve čtvrtek

▪ testování se provádí bezprostředně po 
příchodu do školy

DOSTUPNÉ TESTY

▪ aktuálně jsou pro naši školu dostupné 
testy SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

▪ testuje se výtěrem z nosu (výtěrová
tyčinka se zasune do nosní dírky
a je třeba 5x jemně 
otočit a následně 
to stejné pro 
druhou nosní 
dírku)

▪ výsledek testu
je dostupný 
po 15 
minutách

JAK BUDE TESTOVÁNÍ PROBÍHAT?

PŘÍCHOD ŽÁKA

DO ŠKOLY

▪ v roušce/ respirátoru
▪ stanoviště na školním dvoře –

označeno podle tříd

PŘED TESTOVÁNÍM

▪ desinfekce rukou
▪ vyzvednutí testu u paní učitelky 

(podle stanoviště třídy)

SAMOTESTOVÁNÍ

▪ pro žáky 1. a 2. třídy probíhá samotestování za asistence jednoho 
zákonného zástupce

▪ žáci ostatních tříd si provádí výtěr z nosu sami
▪ výtěrová tyčinka se zasune do jedné nosní dírky a je třeba 5x jemně 

otočit a následně to stejné pro druhou nosní dírku
▪ tyčinka je následně vložena žákem do připravené testovací sady

ODEVZDÁNÍ

TESTU

▪ po vrácení tyčinky do testovací 
sady žák odevzdá sadu 
dozorujícímu pedagogovi

▪ pedagog nakape roztok a zapíše 
čas testu

VYHODNOCENÍ

TESTU

▪ po 15 minutách je vyhlášen výsledek testu
▪ v případě negativního testu žák získá vstupní 

žeton a odchází do budovy školy
▪ v případě pozitivního testu žák obdrží další 

pokyny
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