
Informace k testování žáků od 22. 11. 2021 

Screeningové testování žáků: 

• proběhne ve všech třídách 22. 11., znovu 29. 11., a pak opakovaně každé pondělí, případně první 

vyučovací den v týdnu (bude-li vyučování začínat jiným dnem než pondělkem), až do odvolání.  

Testovat se bude samoodběrem antigenními testy. Nebude-li žák přítomen ve škole na začátku 

testování, podrobí se testu po svém příchodu. 

• Testování nepodstupují žáci, kteří jsou alespoň 14 dnů po plně dokončeném očkování (nutno doložit 

oficiálně platným certifikátem) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od 

prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami PCR 

test či před 24 hodinami antigenní test (opět vše řádně doloženo).   

• Kdo navštěvuje ranní družinu, bude testován tam, ve třídě už se pak dané dítě netestuje. 

• Další hygienická pravidla a opatření zůstávají stejná, jako v předchozím období. 

Testování zaměstnanců: 

• nově budou testováni též zaměstnanci, tj. od 22. 11. vždy první vyučovací den v týdnu, s frekvencí 1x 

týdně, testu se nepodrobují zaměstnanci při stejné specifikaci, jako u žáků (tj. po dokončeném 

očkování, prodělaném covidu či absolvovaném testu v příslušné lhůtě – viz výše). 

• O provedení testů je vedena evidence v rozsahu – data a jména osob, specifika v případě pozitivního 

testu jsou součástí mimořádného opatření MZ z 19. 11. 2021. 

• Centrálně distribuované Ag testy jsou určeny pouze žákům, nikoli zaměstnancům. 

Prostory pro testování:  

• testování probíhá v učebnách, které jsou patřičně vybavené – odpadkový koš, pytle na likvidaci 
testovacích souprav, dezinfekce, seznam testovaných osob, jednorázové papírové utěrky, jednorázové 
rukavice pro nakládání s odpadem apod. 

 
Příprava a proces testování:  

• testovaný žák si vydezinfikuje ruce a je seznámen s průběhem testování 

• každý obdrží jednu testovací sadu a postupuje dle instrukcí učitele  

• učitel či další osoby podílející se na testování používají při činnosti respirátor. 
 
Vyhodnocení testu:  

• pokud je výsledek negativní, žák dále pokračuje v prezenční výuce, je-li pozitivní, postupuje se dle 
popisu níže, následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se 
pozitivně testovaný mohl dotknout 

• pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat 
nový test. 

 
 Výsledky a následné kroky:  

• v případě pozitivního výsledku testu je žák odeslán do izolační místnosti, kde čeká na příchod 
zákonného zástupce, kterého škola bezodkladně kontaktuje (pozitivně testovaný je vždy izolován od 
negativně testovaných).  

• V případě pozitivního AG testu vydá škola testovanému žákovi potvrzení, že byl pozitivně testován. 
Rodič je povinen telefonicky nebo jiným prokazatelným způsobem informovat o pozitivním testu 
dětského lékaře, ten je povinen rozhodnout o provedení PCR testu a vyplnit elektronickou žádanku 
k tomuto vyšetření.  

• Škola pošle bezodkladně hygienické stanici seznam pozitivně testovaných žáků a současně seznam 
těch žáků, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu 2 dny před provedením testu případně 2 dny 
po provedení testu s jiným pozitivně testovaným žákem či učitelem. 



• Testuje-li se v pondělí či jiný první vyučovací den po dnu volna, odchází ze školy pouze pozitivně 
testovaný žák, nikoli celá třída. 

• 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 
lékař.  

• V případě, kdy konfirmační RT-PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží 
tato osoba či její zákonný zástupce neprodleně výsledek škole. 

• V případě, kdy konfirmační RT-PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný 
zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu, škola následně bezodkladně zašle příslušné KHS 
jméno pozitivně testovaného žáka a dále jedná dle instrukcí KHS, která se řídí v tu dobu platným 
mimořádným opatřením MZd o nařizování izolace a karantény (uzavření třídy, distanční výuka, apod.) 

 
Nakládání s odpadem z testování:  

• použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem a odkládají se v odpadkových pytlích při 
dodržování hygienických pravidel do popelnic na komunální odpad.  

 
Předávání informací o výsledcích testů: 

• testující učitel předá informace o výsledku testování dané třídy vedení školy 

• škola tentýž den nahlásí elektronicky agregované údaje o provedeném testování žáků do aplikace 
CovidFormsApp, škola reportuje anonymizované údaje v souladu s GDPR. 

 

Ve Stonařově 20. 11. 2021 
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