
Je testování povinné? 

Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 

sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 

 

Co se stane, když dítě do školy nepošlu? 

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě neúčastní prezenčního 

vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při 

této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob 

vzdělávání podle zákona. Je ovšem možné poskytovat přiměřenou formu studijní podpory – 

např. posílání týdenních plánů, využití individuální konzultace. 

 

Zvládne se mé dítě testovat samo? 

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování 

bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou 

potřebovat. 

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si 

testovaný není schopen provést test sám, 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). 

 

Kdy a jak často se ve školách testuje? 

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před 

zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek. 

 

Co když nestihneme testování na začátku vyučování? 

Pokud dítě, žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na 

vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 

příchodu. 

 

Dítě má pozitivní test. Co bude dál? 

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Zákonný 

zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na 

provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák 

pozitivní, bude následně v domácí izolaci. 

 

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy? 

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční 

výuky v daném týdnu, všechny děti či žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při 

vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit 

školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky. 

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na 

informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. 

 

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

AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny 

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

prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 
 

  



 
Jakým testem se ve vaší škole žáci testují? 

Používat budeme testy firmy LEPU MEDICAL, které patří mezi nejjednodušší. Použití testu 

si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=92s 

• 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.  

• 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.  

• Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.  

• Po uplynutí času dohlížející osoba test vyhodnotí a výsledek zaznamená. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=92s

