
ZÁKLADNÍ  POKYNY  K TESTOVÁNÍ 

 

1. Testovat se bude žák (zaměstnanec) bezprostředně po vstupu do školy. 

2. V testovacích místnostech bude vše připraveno (testy, hygienické potřeby apod.). 

 

testovací 
místnost 

pro koho kdy  dozorující 
osoba 

 

1.A  (1.B) žáci, učitel, AP PO, ČT  
  1.hod 

TU + AP  

2.A  (2.B) žáci, učitel, AP PO, ČT  
1.hod 

TU + AP  

3.A  (3.B) žáci, učitel, AP PO, ČT  
1.hod 

TU + AP  

4.A  (4.B) žáci, učitel, AP PO, ČT  
1.hod 

TU + AP  

5.A  (5.B) žáci, učitel, AP PO, ČT  
1.hod 

TU + AP  

družina I žáci, 
vychovatelky 
ŠD 

PO, ČT  
od 5.45 - 7.30 
 

vychovatelka  

družina II žáci, 
vychovatelky 
ŠD 

PO, ČT  
od 5.45 - 7.30 
 

vychovatelka  

družina III žáci, 
vychovatelky 
ŠD 

PO, ČT  
od 5.45 - 7.30 
 

vychovatelka  

4.B (4.A) žáci s 
přítomností 
rodiče 

PO, ČT  
od 5.45 - 7.50 

vychovatelka  

MB - prožitková 
místnost 

žáci s 
přítomností 
rodiče 

PO, ČT  
od 7.30 - 7.50 

Sadloňová N. 
Holišová L. 
Baller R. 

 

izolace (kab Př) zaměstnanci PO, ČT  
7.00 - 7.50 
 

Pavlíková M.  

 

3. Pozitivně testovaní žáci se budou izolovat do karantény (místnost kab. Př), 

kontaktujte Sandru Baršovou, popř. vedení školy. 

4. Seznamy testovaných žáků si povedou třídní učitelé. Vychovatelky a asistenti z 

testovacích místností předají seznam testovaných žáků příslušnému TU. Třídní 

učitelé předají seznamy testovaných žáků vždy v PO a ČT po vyučovaní do 

kanceláře školy. 



5. Přehled návazných postupů po testování zasíláme v příloze. 

6. V testovacích sadách jsou pouze 2 papírové stojánky na 10 zkumavek, což je 

nepraktické. Přidali jsme červené plastové stojánky (do lavice  jeden) nebo plastové 

štamprle (pro každého žáka). 

7. Potrvrzení o výsledku testování (pokud někdo bude potřebovat) se bude vydávat v 

kanceláři školy. 

 

Výjimky, kdy se žáci nemusí být testováni: 

pokud 

a) prodělal-a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 

POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které 

byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo 

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 

dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 

SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

 

Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se 

provede v den jeho příchodu. 

Zákonní zástupci žáků 1.-3. tříd mohou být přítomni u testování svých dětí (podrobněji viz 

příloha) 

Bez testování není možná osobní přítomnost žáka ve škole.  

 

Všechny podrobné informace najdete v přílohách. 

 


