
Testování žáků  

podrobné pokyny 

I. Průběh testování v 1. – 5. ročníku 

 

- bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7.45 h. Žáci 3., 4.A, 4.B, 5.A, 

5.B budou testováni ve svých třídách za pomocí učitele a vychovatelek či 

asistentů pedagoga. Jsou šikovní a určitě to s názorným návodem paní 

učitelky zvládnou. Žáci 2.třídy budou testováni v prostoru tělocvičny, žáci 

1. třídy v prostoru tělocvičny a jedné přilehlé učebny (proto v uvedené 

dny testování čekejte prosím i s dítětem u bočního vchodu k tělocvičně a 

u dospělé dozorující osoby (např. někoho z rodičů) je povinný respirátor 

FFP 2). Do tělocvičny prosíme jako doprovod pouze jednoho z rodičů (je 

samozřejmě možné, že v pondělí půjde s dítětem maminka, ve čtvrtek 

třeba tatínek) 

- U žáků 1.a 2.tříd prosíme o součinnost někoho z rodičů či širšího 

rodinného kruhu (hlavně u prvňáčků v prvním testovacím týdnu), protože 

výtěr z okraje nosní dutiny může být pro některé děti zbytečně stresující. 

Opravdu zdůrazňuji, že se jedná o výtěr z okraje nosní dutiny, který si 

dítě udělá samo („samoodběr“), za pomoci dospělé osoby (jednoho 

z rodičů) a s podporou učitele. Pokud s výtěrem z nosní dutiny bude 

pomáhat např. teta či prarodič (tedy někdo jiný než zákonný zástupce 

žáka), je třeba, aby tento byl zletilý a aby měl od zákonného zástupce 

žáka pověření, že tuto činnost může vykonávat. Stačí napsat pouze jednu 

větu, že pověřujete tuto osobu (jméno, příjmení) provedením Ag testu, 

připojíte datum a Váš podpis. V případě, že nikdo z rodiny nebude moci, 

vypomůže s testem prvňáčka či druháka paní asistentka pedagoga, 

nemusíte mít obavy 

- V tělocvičně školy budou židle a lavice s rozestupy a rodiče či někdo ze 

širší rodiny obdrží písemné pokyny, co je třeba udělat (jde nám skutečně 

hlavně o ten výtěr z okraje nosu, kterého se může dítě zbytečně obávat) 

- Zkuste to s dítětem předem probrat (hloubka výtěru má být optimálně 2 

až 2,5 cm a  

- Doporučuji si to doma vyzkoušet, i s dítětem, dá se využít podobný AG 

test či také ušní tyčinka 



- V případě, že se žák testu nezúčastní (např. bude v pondělí chybět), bude 

testován den následující 

- Ještě jednou chci zdůraznit, že pokud antigenní test některého z žáků 

vyjde pozitivní, budeme se snažit o maximální anonymitu 

 

II. Kdo se očkovat nemusí 

 

- Účast na prezenční výuce je podmíněna testováním s výjimkou: 
a) žák, u něhož od posledního pozitivního testu na Covid neuplynulo 

ještě 90 dní (je třeba doložit, např. foto z mobilního telefonu) 
b) žák, který má ze zařízení zdravotnických služeb Ag či PCR test, který 

není starší 48 h (je třeba doložit, např. foto z mobilního telefonu) 
 

III. Možnost jiného Ag testu (vhodný je např. test ze slin) 
 

- podle posledního vyjádření MŠMT si může žák donést svůj vlastní AG 
test, ale je třeba splnit následující podmínky: 

1) test musí splňovat určitá kritéria, které stanovilo 
MZ a která najdete na stránce: 
http://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-
pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku 

2)  provést tento test ve škole pod dohledem učitele 
3)  žák musí znát přesný postup, jak se testovat a 

znát i způsob vyhodnocení testu 
4) přesný postup, jak má žák test provést, je třeba 

mít písemně a skutečně zcela konkrétně v bodech 
napsán na nějakém papíru a také mít napsán 
způsob, jak se pozná pozitivita, negativita, či to, že 
je test chybný  

5)  v případě, že učitel nebude mít jasno v tom, jak 
má postupovat či tento žákův test bude 
neprůkazný, má právo provést učitel AG test 
školou dodaný 
 

IV. Rodiče nechtějí, aby dítě (např. ze zdravotních důvodů) do školy 
chodilo  

 

http://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku
http://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku


- v případě, že rodič žáka do školy nepošle a omluví ho, jedná se o 
omluvenou absenci a učitel posílá žákovi na týden prezenční výuky práci 
(absence se tedy započítává jako řádně omluvená hodina) 

 
V. Postup při testování (pro rodiče i žáky) 

 
- Rodiče i žáci budou mít v písemné podobě připraven postup, jak mají 

postupovat při „samoodběru“ a testování, a také bude vždy v pondělí a 
ve čtvrtek posílen dohled v první hodině o další osobu (vychovatelku, 
asistentku pedagoga), která bude žákům připravena poradit. Všichni 
učitelé obdrželi názorné video, jak postupovat a řada z nich si to byla ve 
škole již vyzkoušet.  

- Návod, jak při testování postupovat, bude ve zvláštním souboru na 
našich webových stránkách také pro Vás k dispozici, rodiče budou 
potřebovat pouze hodinky či mobil na změření 1 min a 15 min. 

 

VI. Co se stane při případném pozitivním výsledku testu pro toho žáka či 

třídní kolektiv 

 

- V případě, že je výsledek testu pozitivní, odchází žák do stanovené 

izolační místnosti, kde bude zajištěn dozor do doby, než si rodič pro žáka 

přijede. Rodič obdrží od školy vyjádření, že žák byl pozitivně testován Ag 

testem a je povinen neprodleně telefonicky informovat o pozitivním Ag 

testu poskytovatele zdravotnických služeb, který vyplní elektronickou 

žádanku daného žáka na PCR test. Výsledek testu PCR následně oznámí 

rodič řediteli školy. 

- Pokud se výše uvedená záležitost (pozitivní test) stane v pondělí ráno, 

pro ostatní žáky třídy se nic neděje a mohou pokračovat v prezenční 

výuce (řeší se delší kontakty v posledních 48 hod.) 

- Pokud se výše uvedená záležitost (pozitivní test) stane ve čtvrtek ráno, 

budou kontaktováni rodiče žáků celé třídy, se kterou byl žák v kontaktu 

posledních 48 hod. a musí si děti obratem vyzvednout a odvést domů 

- Následně se vyčká, až pozitivně testovaný žák se podrobí PCR testu. 

Pokud tento bude negativní, kontaktuje tento rodič ředitele školy, který 

obratem tuto skutečnost oznámí ostatním rodičům daného kolektivu a 

třída se vrací k prezenční výuce podle rotačního cyklu. 



Pokud test PCR tohoto žáka bude pozitivní, musí rodič daného žáka to 

obratem škole oznámit, škola vyrozumí KHS (krajskou hygienickou 

stanici) a ta s největší pravděpodobností nařídí karanténu pro daný třídní 

kolektiv (kontakt v posledních 48 hod.) a celá třída se vrací k distančnímu 

vzdělávání (tedy na dálku) 

- Žák (pozitivně testován) se může vrátit k prezenční výuce buď po 

předložení negativního PCR testu nebo poté, co poskytovatel 

zdravotnických služeb skončí u dotyčného povinnou izolaci 

 

 


