
 

 

Podmínky testování žáků – aktualizace 24. 5. 2021 

 
 

U skupin žáků určených mimořádným opatřením je přítomnost na prezenční výuce podmíněna 

účastí na testování. 

Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu nebo školské zařízení 

za účelem individuální konzultace jeden žák -  jeden vyučující. 

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 

absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost 

zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu 

studijní podpory.  

V tomto případě může žák obdržet úkoly na celý týden, a ty budou na konci týdne ohodnoceny 

při osobní konzultaci.  

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv  

sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 

Testovat se může žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 

Testování probíhá tzv. samoodběrem, za účasti pedagogického pracovníka. 

Testování se neprovádí u žáků, kteří 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 žáků, kteří absolvovali 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 180 dnů od prvního 

RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák, případně jeho zákonný 

zástupce prokazatelně doložit. Pokud ji nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu 

školy.  

Evidenci o ochranné lhůtě jednotlivých žáků je možné vést např. prostřednictvím nově 

doplněných funkcionalit školních informačních systémů (např. Bakaláři). 

Testování žáků probíhá pravidelně 1 x týdně vždy v pondělí  a bezprostředně po příchodu do 

školy. 

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

jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. 

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

provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

V případě, že se dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je 

nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Takový žák se již v daný den dalšího 

testování ve škole neúčastní. 

 

Průběh testování dodaným testem:  

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. 

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru. 

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty. 
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4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním 

roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 

celý obsah roztoku, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky. 

5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů: 

Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 1 - 2 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní 

dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé 

nosní dírky. 

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samo odběru. 

6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu: 

Vložte tampón se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem 

a 10 vteřin s ní ve zkumavce otáčejte. Zkumavku při vyndávání výtěrové tyčinky stlačte, aby s ní 

vyteklo co nejvíce tekutiny do zkumavky. Na zkumavku nasaďte špičku s kapátkem. Otevřete 

sáček s testovací kazetou. Ze zkumavky nakapejte 2 kapky roztoku do jamky testovací kazety. 

Do 20 minut uvidíte výsledek testu. 

Průběh testování se může v závislosti na typu dodaného testu! 

Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 20 minut.  

7. Žák čeká na svém místě na uplynutí časového limitu. 

8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

9. Vyhodnocení testu: 

Pokud je výsledek negativní, testovaný žák vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového 

koše až je mu umožněna účast na prezenční výuce. 

Pokud je výsledek pozitivní, testovaný žák vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je 

poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li souhlas zákonného 

zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, 

židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný žák mohl dotknout. 

Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí  

vykonat nový test. 

 

Výsledky a následné kroky 

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob 

do izolační místnosti. 

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 zákonného zástupce žáka, s jeho souhlasem, který 

může být dán i předem a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může 

žák opustit školu. Jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.  

Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou 

i zaměstnancem školy. 

V případě pozitivního žáka se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy 

(pokud byla dodržována režimová a hygienická opatření nebo místně příslušná krajská 

hygienická stanice nerozhodne jinak). 

 

 

Konfirmace a návrat:  

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: 

Škola vydá pozitivně testovanému žáku nebo jeho zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl 

pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým 

způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru 



všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen 

rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou 

žádanku k tomuto vyšetření. 

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení 

o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického 

lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. 

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné 

třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost 

ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního 

testu.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, 

doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole/ školskému zařízení, které dále informuje 

původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit 

k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, 

je zákonný zástupce žáka povinen okamžitě informovat školu o pozitivním výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické  

stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo 

pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu karanténu a dále postupuje 

podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 

Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením 

KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po 

dobu trvání tohoto stavu.  

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání 

distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.  

Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným 

žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů 

na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální 

podmínky. 


