Od 12. 4. 2021 částečný nástup dětí do školy /pouze s
testováním/:
Mateřské školy - pouze předškoláci
Základní školy – rotačně pouze 1. stupeň
12. 4. – 16. 4. – prezenčně: předškoláci mateřských škol
– prezenčně: 1. B, 2. B, 2. C, 3. B, 4. B, 5. B /dle
rozvrhu/
– distančně: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

19. 4. – 23. 4. – prezenčně: předškoláci mateřských škol
– prezenčně: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A /dle rozvrhu/

– distančně: 1. B, 2. B, 2. C, 3. B, 4. B, 5. B

Konzultace /učitel x žák/ mohou pokračovat – bez testování.
Testovat se bude vždy v pondělí a ve středu první vyučovací
hodinu.
Testovací místnost nebude kmenová třída, testování bude
probíhat ve třídách k tomu určených.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní
přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a

studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách
s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní
výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní
přítomnost na vzdělávání.
 Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu
neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této
omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi
distanční způsob vzdělávání dle zákona1 , ale je vhodné, aby mu poskytla
přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost
připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci
pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.
 Dítě, žák nebo student 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.
 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
 V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 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).
 Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák či student není
schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také
možná asistence třetí osoby. V takovém případě proběhne testování ve
vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této
asistující osoby s ostatními dětmi, žáky či studenty.
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu
na přítomnost viru SARSCoV-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.
Příklad:
Žák byl 20. ledna pozitivně testován na COVID_19 RT-PCR testem a následně mu byla
nařízena izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák
předloží potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý
20. dubna. V následujícím termínu ve středu 21. nebo ve čtvrtek 22. dubna má žák povinnost
se testování účastnit.

 Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x
týdně v případě antigenního testování.
 Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do
školy (např. první hodinu) vždy první vyučovací den v týdnu
Pokud se některý žák, student 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.
 V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před
začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny.

Proces testování a návazné kroky probíhají dle pravidel uvedených v tomto
manuálu. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.

Průběh testování dodanými AG testy:
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.

