
 

 

Otázky a odpovědi: 

 

 

1. Jakými testy se bude ve škole testovat? 

Pro testování žáků byly zvoleny neinvazivní antigenní testy – LEPU. 

 
2. Jak často se bude testovat? 

Testování bude probíhat dvakrát týdně před začátkem vyučování v pondělí a 

ve čtvrtek. 

 

3. Kdy a kde bude testování probíhat? 

Žáci se testují vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy v kmenových 

třídách za dohledu třídního učitele a p. vychovatelky. Při testování bude žák 

sedět samostatně v lavici.  

Pokud žák přijde v testovací den do ranní družiny, testování proběhne ve 

vymezených prostorách u šatnových skříněk hned po příchodu do školy za 

asistence paní vychovatelky. Pro potřebu testování zde budou připravené 

stolky, židličky a vše potřebné k celkovému provedení testu za dodržení 

hygieny.  

 

3. Co když žák v den testování chybí a přijde do školy některý další den 

po testování? 

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné 

jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Jelikož neotestovaný žák 

nesmí vstoupit do třídy k již otestovaným žákům, žádáme proto zákonné 

zástupce, aby tuto skutečnost oznámili včas třídní učitelce a domluvili si 

s ní dřívější čas příchodu do školy, aby mohl být žák otestován před 

příchodem ostatních dětí. Dále bude žák pokračovat dle rozvrhu testování 

s ostatními. 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se 

na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby 

bezprostředně po svém příchodu do školy (před tím, než vstoupí do třídy). 

 

3. Kdo bude testy žákům provádět? 

Žáci si budou odběry provádět sami. Vybrané antigenní testy jsou pro odběr 

velmi jednoduché a není u nich nutná asistence zdravotnického personálu. 

S prováděním testu se můžete seznámit v přiloženém videu. Pokud ve 

výjimečných případech považujete svou účast při testování Vašeho dítěte v 1., 

či 2. ročníku za nezbytnou, informujte, prosím, předem tř. učitelku.  
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https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 

 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf 

 

 

4. Co když test vyjde pozitivně? 

v pondělí – viz. letáček 

ve čtvrtek – viz. letáček 

 

 

 

 

Pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků 

jedné třídy, jsou tito žáci vzděláváni distančně  

 

3. Je testování povinné? 

K podrobení se testování nemůže být žák nucen. Je to však podmínka k účasti 

na prezenční výuce.  Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu 

neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Žák si bude 

v týdnu prezenční výuky doplňovat učivo dle instrukcí vyučujících, pro 

vysvětlení učiva je možné se s vyučujícími domluvit na individuální 

konzultaci. 

. 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 

 

 

5. U koho se test nemusí provádět? 

a) u osob, které prodělali onemocnění Covid-19 a zároveň neuplynulo více 

než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto 

skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením. Pokud ji škole 

nedoloží, či uplyne doba 90 dnů od prvního RT-PCR testu, účastní se žák 

testování dle harmonogramu školy. 

b) u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu  nebo POC 

antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém 

místě. Test nesmí být starší 48 hod.. Zároveň tato osoba nesmí vykazovat 

příznaky onemocnění COVID-19. 

 

5. Dítě má pozitivní test, co bude dál? 

testovani 

diagram.pdf
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Dítě bude umístěné do izolační místnosti, kde bude pod dohledem dospělé 

osoby. Škola Vás kontaktuje, abyste si dítě vyzvedli co možná nejdříve, nebo 

je také možné přes Bakaláře požádat třídního učitele, že starší žák může opustit 

školu sám. 

Zákonný zástupce žáka poté kontaktuje praktického lékaře a požádá o 

vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém 

zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci. 

 

 

5. Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy? 

V případě, že se pozitivní AG test objeví ve skupině testovaných jiný než první 

den prezenční výuky v daném týdnu, pak všichni žáci, kteří byli s pozitivně 

testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého 

z předchozích dvou dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí 

zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky. 

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných 

kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním 

RT-PCR testem. 
      


