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Testování žáků: 

- Žák se v respirátoru  dostaví do školy a provede u vstupu dezinfekci rukou.  
- Za dodržování 1.5 - 2 m rozestupu se dojde přezout do šatny a následně se vydá do učebny. 
- Vyčká příchodu vyučujícího, který přinese testovací sadu. 
- Vyučující před vstupem do učebny znovu dohlédne na vydesinfikování rukou. 
- V učebně žáci dodržují 1.5 - 2 m rozestup, usadí se. 
- Vyučující otevře okna a rozdá žákům sady a za pomoci piktogramů si žáci provedou sami 

stěr z nosu a štětičku zastrčí do testu. Ihned si opět nasadí respirátor. 
- Vyučující obejde třídu a nakape roztok do okénka v testu. 
- Žáci provedou potřebné pootočení štětičky. 
- Vyučující začne měřit 15 minut k vyvolání testu. 
- V době čekání na výsledek testu může probíhat výuka. 
- Po 15 minutách vyučující projde třídu a vyhodnotí testy a zaznamená výsledky testu do 

seznamu. 
- Negativní test – vše je v pořádku. 
- Pozitivní test – zletilý žák okamžitě opouští školu a musí telefonicky informovat svého 

lékaře, který je povinen vyplnit žádanku na PCR test. Škola vydá žákovi potvrzení o 
pozitivním AG testu. Žák se může vrátit k prezenční výuce po předložení negativního PCR 
testu nebo po skončení povinné izolace. Pozitivní test u nezletilého žáka – vyučující 
kontaktuje zákonného zástupce, sdělí mu tuto skutečnost a rodič mu telefonicky sdělí 
souhlas, aby nezletilý žák opustil školu. Pokud rodič tak neučiní, žák je odeslán do izolační 
místnosti 005, kde vyčká do vyzvednutí zákonným zástupcem. Neprůkazný test – test se 
musí opakovat. 

- Žáci vyhodí použité testy do připraveného igelitového pytle. 
- Vyučující musí do seznamu zaznamenat u jednotlivých žáků: N – negativní test, P – pozitivní 

test, a zvlášť počet neprůkazných testů. Pokud žák přinese dokument nahrazující test – 
zaznamená to vyučující také do seznamu.  

- Pokud žák přijde do školy později než na první hodinu, ze šatny půjde k paní hospodářce 
nebo za jinou osobou vedení školy a ta mu vydá test, který si provede ve vyčleněné 
místnosti na 1. patře. Stejně tak postupuje žák třídy 3.A, který nebyl ve středu ve škole. 
Teprve poté se žák přiřadí ke své třídě.  
 

Samotné testování LEPU testem: 

Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů. 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.  
 
Dle pokynů dohlížející osoby (např.vyučující) každý testovaný sám pokračuje krokem k 
vyhodnocení testu:  
- otevírá vyhodnocovací kartu 
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- vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A) 
- dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí 

testovaný, je-li toho schopen, sám), 
- otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne. 
 
Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.  
 
 

Plán testování: 

třída Testují se Kdo testuje Poznámky 

2.A pondělí Ml + Sg   

Pi + Zo + Hr 

2.B úterý Sg + Si  

Pi + Zo + Hr 

2.C úterý Pi + Zo + Hr  

Sg + Si 

2.D středa Gr + Si  

Pi + Zo + Hr 

2.E pondělí Pi + Zo + Vo  

Bd + Jm 

2.F středa Pi + Zo + Vo  

Gr + Si 

3.A středa La + Jo Žáci dostanou ve středu značení identifikačním 
páskem na ruku o prodělaném testu, protože 
přijdou do školy ještě v pátek. Značení si žáci 
nesmí do pátku odstranit.  

3.B pátek Wr + Pp  

Ml + Ve 

3.C čtvrtek Mr + Si  

Wr + Pp 

Mr + Ml 

3.D čtvrtek Ml + Ko  

Wr + Pp 

3.E čtvrtek Wr + Pp  

Gr + Ve 

3.F pátek Jm + Si  

Wr + Pp 

4.A středa Jo + Bz  

4.B středa Ml + Ve  

4.C pondělí Bz + Mr  

4.D středa Mr + Ko  

4.F úterý Bd + Gr  

4.G úterý Mr + Ps  
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Kdy se žák nemusí testovat školním antigenním testem: 

- Předloží potvrzení od lékaře, lékařskou zprávu nebo zprávu z laboratoře, že prodělal 
onemocnění COVID-19, byl v izolaci a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více než 
90 dní a nemá žádné příznaky onemocnění. 

- Předloží negativní antigenní test z odběrového místa, který není starší 48 hodin a nemá 
žádné příznaky onemocnění. 

- Předloží negativní PCR test z odběrového místa, který není starší 48 hodin a nemá žádné 
příznaky onemocnění. 

- Předloží certifikát o prodělaném očkování na COVID-19 a od druhé dávky uběhlo více než 14 
dní a nemá žádné příznaky onemocnění. 
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