
Informace k testování žáků 

Na základě mimořádného opatření MZd ze dne 6. dubna 2021 je žákům umožněna osobní přítomnost ve škole 

(prezenční vzdělávání) od 12.4.2021 pouze tehdy, pokud 

a) nemá příznaky onemocnění COVID -19 nebo jiného infekčního onemocnění a 

b) podstoupil ve stanovené frekvenci 2x týdně preventivní antigenní test. 

Testování se neprovádí u žáků, kteří: 

a) doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedený na 

odběrovém místě a není starší 48 hod., 

b) absolvovali z důvodu onemocnění COVID – 19 izolaci a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-

PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost je potřeba doložit potvrzením od lékaře, lékařskou 

zprávou, nebo zprávou z laboratoře. 

Žák nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na 

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

bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi 

distanční způsob vzdělávání. 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem. Je určeno pro žáky bez příznaků jakéhokoliv infekčního 

onemocnění. 

V případě testování žáků 1. -  3. ročníku bude 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). 

Testování žáků (antigenní test) bude probíhat pravidelně 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování se 

provádí vždy po příchodu do školy v určených třídách pod dohledem pověřené osoby. Konkrétní informace pro 

každou třídu budou zaslány zákonným zástupcům prostřednictvím IS Bakaláři – Komens. 

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, provede si test pod dohledem pověřené 

osoby v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. 

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

test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Průběh testování AG testy: 

Všichni testovaní  mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma 

krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. Ostatní přítomné osoby mají respirátory. 

 

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.  

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.  

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu.  

4. Testovaný provádí samoodběr dle pokynů dohlížející osoby. 

 

K testování budeme využívat dodané antigenní testy  - LEPU RAPID, Singclean 

instruktážní video: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

 

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


Vyhodnocení testu: 

Pokud je výsledek negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak-viz 

níže). 

Pokud je výsledek pozitivní je žák poslán do izolační místnosti, škola kontaktuje zákonného zástupce, se 

souhlasem zákonného zástupce, který musí dán písemně předem a po náležitém poučení o nutných opatřeních 

během návratu domů může žák opustit školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.  

Pokud je výsledek nečitelný/chybný  testovaný musí vykonat nový test. 

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

(tj. ve čtvrtek), vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně 

testovaným v kontaktu ve škole v některý z předchozích 2 dnů. 

 

Konfirmace a návrat: 

V případě pozitivního AG testu 

Škola vydá pozitivně testovanému žákovi 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. 

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

doloží zákonný zástupce neprodleně výsledek škole, které dále informuje původně indikované kontakty. 

Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných 

kroků. 

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

zákonný zástupce je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku. Škola následně 

bezodkladně kontaktuje příslušnou hygienické stanici. 

 

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. 

 


