
 

COVID-19, MANUÁL TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE OD 12. DUBNA 2021 

 U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.  
 Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu za účelem 

individuální konzultace. 

 Žákům,  kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále 

zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  

 Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola 
bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola poskytne takovému žákovi studijní 
podporu – např. posílání týdenních výukových plánů.

 K testování se může dostavit žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá 
příznaky infekčního virového onemocnění.  

 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 
zdravotnického personálu.  

 V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění 
testu třetí osobou. (Rodič, učitel, asistent, vychovatel, zdravotník.) 

TESTOVÁNÍ SE NEPROVÁDÍ 

 Testování se neprovádí u osob, 
které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-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.  

 Testování se neprovádí u osob, 
které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví
ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

TERMÍN A FREKVENCE TESTOVÁNÍ  

 Testování žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně-v pondělí a ve čtvrtek. 
 Testování bude probíhat v budově školy u hlavního vchodu a pro  každou třídu odděleně. 
 Při příznivém počasí (plus 15oC), může probíhat i před školou. 
 Pedagogičtí pracovníci a jiní zaměstnanci provedou samoodběr ve stanovené dny na 

pracovišti a výsledek testu oznámí zaměstnavateli, který jej zanese do evidence.  
 Pokud se některý žák nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, 

je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování 
s ostatními.  

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









 

MATERIÁL PRO KAŽDÝ TESTOVACÍ PROSTOR :  

 Lavice, židle, odpadkový koš, igelitové pytle,  
 Dezinfekční prostředek na ruce, dezinfekční prostředek na plochy,                                   

Jednorázové papírové utěrky, jednorázové rukavice, respirátory min. třídy FFP2,  
 seznam osob, stopky, psací potřeby. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ 

 vydání testu, provedení testu, vyhodnocení testu, záznam výsledku, likvidace testu. 

LEPU test:  

 Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů: 
Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní 
dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z 
druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po 
dokončení si testovaný opět nasadí roušku.  

 Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.  
Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu: 

 otevírá vyhodnocovací kartu,  
 vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),  
 odstraňuje lepicí proužek,  
 dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí 

testovaný, je-li toho schopen, sám),  
 otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.  
 dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.  
 Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.  

VYHODNOCENÍ TESTU:  

 Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného 
odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není 
rozhodnuto jinak -viz “Výsledky a následní kroky“).  

 Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je 
poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy zákonný zástupce je ihned 
informován. 

 Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se 
pozitivně testovaný mohl dotknout.  

 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční 
výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny 
žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v 
některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný 
zvlášť od negativně testovaných).  

 Škola kontaktuje zákonné zástupce a dohodne se s nimi o nutných opatřeních během 
návratu domů. 

MÍSTNOST PRO IZOLACI 

 Umyvadlo, mýdlo v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. 
samostatná toaleta.  

 
              V Cerekvici nad Loučnou dne 8. 4. 2021                                                    


