
Testování – informace pro rodiče a žáky  
 
    Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna neinvazivním antigenním testováním. 
Důsledkem neúčasti na testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, tato neúčast se 
vede jako omluvená. Škola nemá povinnost těmto žákům poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem. Testování je neinvazivní, jedná se antigenní test. Testování probíhá samoodběrem (odběr 
provádí žák sám z okrajové části nosu; viz video: 
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4).  
 
     Testování probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek na začátku vyučování ve třídách pod dohledem 
pedagogických pracovníků školy. Pokud žák nebude ve škole tento den přítomen, provede si test 
bezprostředně po příchodu do školy. 
 
Testování se NEPROVÁDÍ u žáků, kteří:  

• předloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud 
výsledek není starší 48 hod., a pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19  

• předloží potvrzení o tom, že prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od 
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem 

• mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od 
aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní 

 
Postup v případě pozitivního výsledku testu 
 
ŽÁK  

• pokud je výsledek testování pozitivní, žák bude ihned umístěn do izolace a škola kontaktuje 
rodiče 

• rodič si v nejkratší možné době vyzvedne žáka a obdrží potvrzení o pozitivním výsledku 
testování  

• rodič je povinen neprodleně informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a 
dorost  

• žák se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-
PCR, nebo po skončení povinné izolace 

 
TŘÍDA  
  a) v pondělí  

• pozitivně testovaný žák odchází do izolace a třída pokračuje dál v přímé výuce ve škole 
 

  b) ve čtvrtek 
• celá třída je v izolaci a odchází domů (stejně tak i v případě pozitivně testovaného vyučujícího) 
• čeká se na potvrzení pozitivity/negativity daného žáka/vyučujícího, který je odeslán na 

konfirmační test RT-PCR 
• o výsledku PCR testu je rodič/vyučující povinen okamžitě informovat školu 
• v případě pozitivního výsledku PCR testu škola kontaktuje KHS, následně jsou rodiče žáků 

kontaktováni KHS a informováni o dalším postupu a v případě nařízené karantény žáci 
pokračují ve výuce následující den distančním způsobem 

• v případě negativního výsledku PCR testu škola informuje rodiče a žáci dané třídy a ti se vrací 
následující den k přímé výuce 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

