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1. Povinnost testování
Na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZCR je od 12. 4. 2021
povolena prezenční výuka žáků základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a žáků
v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá, kteří mají negativní AG test nebo RT- PCR test.
Od 12. 04. 2021 škola zajištuje
 2x týdně (po, čt) testování žáků a zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu se žáky,
 1x týdně (po) testování provozních zaměstnanců.
Pokud žák či zaměstnanec nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se
na vyučování později nebo jiný den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně
po svém příchodu.

2. Testování žáků
2.1 Testování tzv. samoodběrem 2x týdně (po, čt)
Testování žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy
Testování probíhá v kmenové třídě pod dohledem pedagogických pracovníků
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory,
vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
Během testování je zajištěno větrání.
- Zodpovídá třídní učitel
-

2.2 Testování žáků s asistencí 3. osoby 2x týdně (po, čt)
Nezvládne-li se žák otestovat sám, je povolena asistence jeho zákonného zástupce.
Zákonný zástupce si u třídního učitele předem zarezervuje čas testování svého dítěte.
Testování žáků s asistencí probíhá v suterénu školy.
Každé testování žáka s asistencí je zarezervováno na konkrétní čas, aby byla zajištěna volná kapacita
testovacího místa.
Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna
hygienická opatření.

-

Zodpovídá třídní učitel

2. Testování se neprovádí u žáků kteří:
-

doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený
na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění
COVID-19.
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-

absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a
zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou
z laboratoře)
- mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
- jsou ubytované ve výchovném a ubytovacím zařízení, pokud zařízení písemně informuje školu o
výsledku testu žáka v rozsahu jméno, den a čas provedení a výsledek testu.

3. Materiál pro každou testovací místnost:
-

testovací sady (skladovat v suchu, při teplotě od 4 °C do 30 °C), před použitím nechat
temperovat při teplotě 15–30 °C,
otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka,
odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav,
dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem,
dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem
s rozprašovačem,
seznam testovaných osob,
stopky nebo jiný přístroj pro měření času,
jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny atp.
respirátor min. třídy FFP2 pro dohlížející osoby.
jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem
- zodpovídá třídní učitel

4. Proces samoodběru prostřednictvím LEPU testu:
-

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo
respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
- Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice a permanentní fix pro označení vzorku.
- Během testování je zajištěno větrání.
- Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
- Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
- Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr:
 Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky
a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé
nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení
si testovaný opět nasadí roušku.
- Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
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Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje k vyhodnocení testu: ¨
 otevírá vyhodnocovací kartu,
 vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
 odstraňuje lepicí proužek,
 dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí
testovaný sám nebo asistující zákonný zástupce žáka),
 otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

-

Dohlížející osoba označí číslem testovaného vyhodnocovací kartu a spouští odpočet času
k vyhodnocení v délce 15 minut
Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu. Pokud je se žákem přítomna asistující
osoba, může čekat žák na výsledek testu s asistující osobou i mimo testovací místnost.
Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

6 Vyhodnocení testu
-

-

Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového
koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak – viz
Manuál pro testování “Výsledky a následné kroky“).
Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je
poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy v doprovodu zákonného
zástupce. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých
se pozitivně testovaný mohl dotknout.

7 Odmítnutí testování
Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odmítá účast žáka při testování,
omluví zákonní zástupci/ zletilý žák nepřítomnost žáka ve výuce třídnímu učiteli. Tomuto
žákovi nebude poskytnuta výuka online.

Ve Dvoře Králové nad Labem 8. 4. 2021
Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy
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