Děti v MŠ a žáci v ZŠ budou testováni PCR testy. Proč tyto testy?
PCR testy, které se vyhodnocují laboratorně, a ne pouhým okem, jsou vysoce citlivé a mají
stoprocentní záchyt v případě pozitivity ještě dříve, než se vůbec projeví příznaky onemocnění. Jsou
dražší než antigenní testy, které jsou ale méně spolehlivé, ty dodává stát. Na rozdíl od antigenních
testů budeme testovat děti/žáky pouze jednou týdně a nikoli dvakrát jako u antigenních testů.
Prostředky na jejich obstarání pro naši školu a 2. ZŠ Propojení v Sedlčanech sehnala MUDr. Laura
Roden. Je to díky její intenzivní komunikaci s hejtmankou Středočeského kraje, díky zapojení sdružení
Lékaři pomáhají Česku (administrace testování) a zejména díky největšímu sponzorovi - Nadaci ČEZ,
která financuje toto naše testování ve formě srovnávací studie (Škola Propojení a ZŠ Dublovice). A v
této studii proběhne do konce školního roku testování našich dětí/žáků za splnění všech podmínek
předepsaných MZDR a MŠMT.

S jakou výjimkou?
Při prvním testování v pondělí 12. 4. musí děti/žáci podstoupit ještě antigenní testování. Proč? Raději
rovnou citaci z dubnového Manuálu MŠMT:
„Školy využívající RT-PCR testů použijí při prvním testování po návratu do škol zároveň i dodané
antigenní testy (pro pokrytí doby obdržení výsledků z laboratoře) – v dalších týdnech již nemusí. V
případě tříd, které se střídají, to platí pro první testování každé ze tříd.“
Věc se má tak, že výsledky z PCR testů, které zpracovává laboratoř, budeme znát až večer. Dítě/žák
by se tedy nemohl zúčastnit prvního dne výuky, protože nevíme, zda není náhodou pozitivní.
Podstoupí tedy ještě testování LEPU testy, a to jedinkrát za celou dobu testování.

Jak a kde se sejdeme v pondělí 12.4.? Pozor změna podle původních informací!
Žáci ZŠ půjdou vchodem do šatny, přezují se a půjdou do třídy. Pokud žák v pondělí ráno přijde mezi
7:00 a 7:30 do školní družiny, bude na ně dohlížet paní vychovatelka. Děti budou v rouškách a budou
dodržovat rozestupy. Prosíme, aby ostatní děti přišly v 7: 30 – až v 7:40 do školy. Přemístí se do svých
tříd, a ještě před vyučováním proběhne antigenní testování za pomoci třídních paní učitelek.
A jak to bude v MŠ? Rodič s dítětem může přijít do MŠ dle provozu MŠ, tedy od 6:00 hodin do 8:00
hodin. Testování bude probíhat hned po příchodu do školy, a to na chodbě MŠ či v šatně. Vždy se Vás
ujme někdo ze zaměstnanců MŠ a vše vysvětlí.

Co to je LEPU test a jak bude probíhat?
Je to neinvazivní antigenní test do nosu, který je určen také k samoodběru. Žák si na pokyn sundá
roušku, děti v MŠ roušky mít nemusí a výtěrovou trubičku po vyndání z pouzdra zasune do nosní
dírky tak, aby hlavička výtěrové tyčinky byla zcela zasunuta (asi hloubka 2cm) a pětkrát s ní jemně
otočí. To vše bude dětem zpomaleně ukazovat paní třídní učitelka. (V MŠ bude dítěti pomáhat
doprovázející rodič za asistence paní učitelky, paní asistentky či paní školnice). Pak si opět nasadí
roušku a otevře podle pokynů paní učitelky vyhodnocovací kartu. Tyčinku vsune do vyznačeného
otvoru a odstraní lepící proužek. Paní učitelka nakape 6 kapek roztoku. Pak si žák opět podle pokynu
otočí v otvoru tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne. Děti/žáci

počkají na svém místě 15 minut. Vyhodnocení testu provede paní učitelka. Pokud se dítě/žák bude
jevit jako pozitivní, odvedeme ho do tzv. izolační místnosti (počítačová učebna v ZŠ). Třídní učitelka
Vás bude o možné pozitivitě bezprostředně telefonicky informovat, v MŠ budete znát výsledek hned
a v případě pozitivity si dítě ihned odvedete. Pro žáka v ZŠ si rodič neprodleně dojede. Dítě/žák se pak
ještě dostaví na PCR testování k potvrzení pozitivity.

Jak se dozvíme, že je naše dítě případně pozitivní - PCR testy?
V případě našeho druhého „hlavního“ PCR testu Vás budeme informovat po obdržení výsledků z
laboratoře, tedy večer. Pokud se bude antigenní test jevit jako pozitivní a výsledek PCR testu bude
negativní, je výsledek negativní a dítě/žák může jít další den do školy. Pokud bude i PCR test pozitivní,
další konfirmace (potvrzující testování) se už neprovádí. Dítě/žák musí nastoupit do karantény. Škola
Vám vydá potvrzení, že dítě bylo testováno s pozitivním výsledkem.

Jak bude probíhat testování PCR testem?
Testování bude probíhat nejdříve v MŠ cca v 10:00 hodin a poté postupně ve všech třídách ZŠ. Odběr
budou provádět děti/žáci sami, (případně pomůžou paní učitelky). Předcházet bude vysvětlení a
ukázka paní doktorkou Laurou Roden. Jedná se o odběr ze slin pomocí soupravy RESALIVA (tzv.
houbičkový test). Slina se bude vsakovat do malého vatového válečku, který si dítě/žák vsune rovnou
ze zkumavky do pusy a bude ho cucat asi 1 minutu. Pak ho vysune jazykem zpátky do zkumavky,
kterou zazátkuje, případně mu pomůže paní učitelka. Ta potom zkumavku označí čárkovým kódem
konkrétního dítěte/žáka. Vzorky se odvezou do laboratoře Spadia, kde ji vyhodnotí PCR technologií.
Výsledky budeme znát večer.

Není třeba se ničeho bát, všechny děti i žáci určitě zvládnou testování velmi dobře, a každý si může
být jistý, že mu pomůžeme, když bude potřeba.
Moc se na děti těšíme.
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