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Testování   
 

1. Obecné informace k testování 

 Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. 

 Pokud se žák neúčastní testování, škola eviduje absenci jako omluvenou. Nemá však 

povinnost zajistit distanční vzdělávání. 

 Žák nemůže být k účasti na testování nucen. 

 K testování se nemůže dostavit žák s příznaky infekčního virového onemocnění. 

 U testování nebude k dispozici zdravotnický personál, bude probíhat samosběrem.  

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID 19 

karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT – PCR testu s pozitivním 

výsledkem. To je nutné prokazatelně doložit. 

 Testování se neprovádí u osob po provedeném očkování, které mají vydaný certifikát.  

U dvoudávkového schématu očkování po uplynutí 14 dnů. U jednodávkového schématu 

očkování po uplynutí 14 dnů. 

 Třídní učitel ve své třídě eviduje ochranné lhůty u jednotlivých žáků. 

2. Termín a frekvence testování 

 Testování bude probíhat pravidelně 1 x týdně v pondělí při prezenční výuce. 

 Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první 

den přítomnosti. 

 Testování se provede vždy po příchodu do školy v těchto prostorách: 

ZŠ – ve třídách 

ŠD – v prostorách školní družiny 

3. Příprava na testování 

 Rozestup mezi testovanými je 1,5 metru. 

 Dohled nad testovanými provádí třídní učitel nebo určený zaměstnanec školy. 

4. Testování  

 Třídní učitelé provedou instruktáž.  

 Instruktážní video 

 Žák čeká na vyhodnocení testu.  

 Vyhodnocení testu:  

- Pokud je výsledek negativní, žák se účastní výuky.  

- Pokud je výsledek pozitivní, žáka si odvádí zákonný zástupce domů. Rodič obdrží potvrzení 

o pozitivním výsledku AG testu.  

- Pokud je výsledek nečitelný/chybný, tak se test opakuje.  

- Třídní učitel zaznamenává výsledek do seznamu testovaných.  

https://youtu.be/BmDnd140UH4
https://youtu.be/BmDnd140UH4
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5. Výsledky a následné kroky  

 V případě pozitivního výsledku testu žáka je testovaný izolován od ostatních osob a zákonný 

zástupce je informován. Žák v izolaci vyčká příchodu a převzetí zákonným zástupcem.  

 Pokud se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky  

v daném týdnu, opouští výuku všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci 

vyučovaní v některých z předchozích 2 dnů před provedením testu.  

 Pozitivní test zaměstnance – bez zbytečného odkladu opouští školu.  

 V případě pozitivního žáka se povinná izolace nevztahuje na zaměstnance školy, pokud KHS 

nerozhodne jinak.  

 V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník, vztahuje se izolace na všechny 

žáky, které v posledních 2 dnech před provedením testu vyučoval.  

6. Konfirmace a návrat  

 Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení (tiskopis). Zákonný zástupce informuje o 

pozitivním testu lékaře dítěte a ten zajistí vyšetření RT-PCR testem.  

 Pokud je RT-PCR negativní, žák se může vrátit k výuce (výsledek testu je nutné doložit).  

K výuce se také může vrátit po skončení povinné izolace (je nutné předložit potvrzení o 

ukončení izolace).  

 V případě pozitivního PCR testu je zákonný zástupce povinen okamžitě informovat školu 

o tomto výsledku.  

 

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy 


