
Proč testujeme 

 
Preventivní testování může dětem umožnit bezpečné a trvalé prezenční vzdělávání ve školách 

a tolik potřebný kontakt s vrstevníky.   

 
 

 Jak testujeme 
 

Testovat se bude v učebnách, které děti důvěrně znají. Budeme testovat samoodběrovými 

neinvazivními testy. U testování bude třídní učitelka, vychovatelka školní družiny, případně 

jiný pedagogický pracovník. 

V případě testování dětí a mladších žáků, nebo kdy testovaný není schopen provést test 

sám, je umožněna asistence zákonného zástupce.  

V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, bude vás škola neprodleně informovat. Ve 

škole si dítě vyzvednete a následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat 

podle instrukcí lékaře nebo hygieny. 

Vybrané testy jsou neinvazivní, fungují bezbolestně a rychle. Celé testování dětem zabere jen 

chvíli času (samy si odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek). 

Proces testování bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. 

Pokud 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. 

V případě, že žák nastoupí k prezenční výuce v jiný den, bude ten den otestován. 

Žák nemůže být nucen k účasti na testování, neúčast na testování nebude jakkoliv 

sankcionována. Žáci, kteří nebudou otestováni, se nesmí účastnit prezenční výuky.  

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. 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 podle 

zákona. Nebude mít ani on-line výuku. Škola mu nabídne jiný způsob vzdělávání, např. 

pracovní listy, úkoly. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo 

negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají 

příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již 

prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to 



ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v 

listinné či elektronické podobě). 

 

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, žáci a studenti, 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. 

Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí. 

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR 

potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto 

identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům 

karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit 

pohyb na veřejnosti). 

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. 


