
Prvotní informace k návratu  žáků ZŠ 

od pondělí 12.4.2021 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 

dle aktuálních informací MŠMT se od pondělí 12.4.2021 mohou do školy k prezenční 

formě výuky vrátit žáci málotřídních škol. 

Od pondělí 12.4. je povinností školy testování.  

Zaměstnanci i žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy (= neinvazivní 

testování = začátek nosu, bezbolestné) 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).  

Testování bude probíhat v tělocvičně školy. 

 

• V případě testování 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při 

provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas 

nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro 

zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích 

osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).  

 

• 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 - potvrzení od lékaře, lékařská 

zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Pokud ji škole 

nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.  

 

• 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. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo 

zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového 

onemocnění.  
 

• V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních 

osob do izolační místnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupce a žák vyčká v izolaci 

do doby převzetí zákonným zástupcem. 
 

• 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).  



• Před prvním testováním je třeba Vaše děti seznámit s průběhem testu. Proto na našich 

stránkách najdete instruktážní video a návod. 

 
Proces samoodběru  
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo 
respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.  
Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.  
Během testování je vhodné zajistit větrání.  
 
Průběh testování dodanými AG testy:  
a) LEPU test: 
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.  
4. 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.  
 
5. 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.  
 
6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.  
 
b) Singclean:  
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 6 
kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.  
5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:  
Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 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 samoodběru.  
Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem  
a otočte jej asi 10x.  
Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.  
Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.  
Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.  
Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se 
vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.  
Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test 
po uplynutí 20 minut.  



6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:  
7. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.  
8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.  
9. Vyhodnocení testu: 
 Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového 
koše. Dítěti/žákovi/studentovi 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, je-li žák či student zletilý nebo 
má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné 
vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl 
dotknout.  
Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný 
musí vykonat nový test.  
 

Děkuji Vám všem za spolupráci 

Mgr. Lenka Kolocová, ředitelka školy 

 

 

 


