
Testování dětí a žáků. 

 

1. Jakým způsobem a kde se budou děti a žáci testovat? 

Od MŠMT jsme zdarma obdrželi neinvazivní antigenní testy pro děti, žáky a 
zaměstnance naší školy. 

Vzhledem k tomu, že nás oslovila MUDr. Laura Roden (spolupracuje s organizací 
Lékaři pomáhají Česku) s nabídkou testování dětí a žáků PCR testy zdarma, (PCR 
testy je možné využít, ale škola si musí zajistit financování), bude na naší škole 
probíhat testování takto: 

V pondělí 12. 4. bude ještě dvojí testování. Nejdříve antigenními testy při příchodu 
dítěte nebo žáka do školy.  

V MŠ na vstupní chodbě při příchodu dítěte do MŠ.  

V ZŠ půjdou žáci hlavním vchodem, kde bude probíhat testování ve vstupní chodbě 
a to tak, aby byly rozestupy mezi dětmi jeden a půl metru.  

Děti/žáci si budou odběry provádět sami. U testování bude vždy zaměstnanec školy, 
který dětem/žákům všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to bude potřeba.  

U malých dětí (předškoláci a žáci 1. a 2. ročníku) může být přítomen i rodič.  

Mezi 8:00 a 9:00 hodinou přijede paní MUDr. Laura Roden s PCR testy. 

Jde o metodu testování na COVID-19 ze slin. 

Odběr vzorku se provádí vložením speciálního odběrového tamponu (válečku) do úst 
testovaného. Pak se opět vrátí do speciální nádobky a odveze do laboratoře 
k vyhodnocení. Ten den budou známy výsledky testu. 

PCR testy se budou provádět jen jednou týdně, a to vždy v pondělí během první 
vyučovací hodiny v MŠ a v ZŠ. Antigenní testy se již dělat nebudou. 

2. Je testování povinné? 

Testování je dobrovolné.  Ale ten, kdo nebude testován, nebude se moci účastnit 
prezenční výuky. Škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola ale nemá 
povinnost zajistit takovému dítěti/žákovi distanční způsob vzdělávání. Bude se 
vzdělávat doma s rodiči dle týdenních plánů. Pokud víte, že dítě/žáka z důvodu 
testování do školy nepošlete, oznamte, prosím, tuto skutečnost třídním učitelkám. 

3. Které děti/žáci se testovat nemusí? 

Testovat ve škole se nemusí děti/žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným 
antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 
hodin. Zároveň nesmějí mít příznaky covidu-19.  

Testovat se nemusí ani děti/žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR 
testu neuplynulo více než 90 dní. Musí ale předložit potvrzení od lékaře nebo zprávu 
z laboratoře. 

4. Co se stane, když se dítě/žák nestihne otestovat? 



Pokud dítě/žák nebude přítomný při testování v pondělí na začátku vyučování a 
dostaví se na vyučování později, provede si antigenní test pod dohledem pověřené 
osoby bezprostředně po svém příchodu. 

 


