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Organizace testování žáků od 12.4.2021 

Od 12. 4. 2021 je umožněna přítomnost žáků 1. stupně rotačním způsobem v týdenním 
intervalu a přítomnost žáků na skupinových konzultacích s podmínkou testování  žáků na 
COVID 19.  

Testování žáků 1. stupně 

 Testování bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu. 

o Pokud žák nebude přítomný na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, 

provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu 

v určeném prostoru. 

o V případě, že žák je v den testování nepřítomen, bude testován ihned po příchodu do 

školy ve třídě vyučujícím 1. vyučovací hodiny. 

 Místo testování: 

o  Pro žáky bez doprovodu zákonných zástupců  ve třídách – testování proběhne pod 

dohledem třídního učitele a asistentky pedagoga. 

o Pro žáky s doprovodem zákonných zástupců v určené místnosti – testování proběhne 

pod dohledem zdravotníka školy. Po ukončení testování žáky doprovodí do tříd školní 

asistentka a zákonní zástupci opustí školu. 

 Postup testování: 

o Dle instruktážního videa (dostupné na www. jak na to ve škole | testování.edu.cz ) 

 Výsledek testování: 

o Bude-li negativní, žák zůstává ve výuce.  

o Bude-li pozitivní, bez zbytečného odkladu je kontaktován zákonný zástupce (je-li 

přítomen testování rodič, škola vydá potvrzení o pozitivním výsledku testování, dítě 

odchází s rodičem) - nutnost odeslání na PCR test 

 v pondělí (první den testování) je žák umístěn do izolační místnosti  

 ve čtvrtek – třída přechází na distanční výuku. Izolace a opuštění výuky se 

vztahuje na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu 

v rámci vyučování v předchozích 2 dnech (včetně ŠD), i v tomto případě  je 

pozitivně testovaný žák umístěn do izolační místnosti. 

 

 

 

Ve škole prováděné testy může nahradit: 

1. negativní výsledek testu  provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší 

než 48 hodin 

2. certifikát o provedeném očkování (s povinným odstupem 14 dnů od poslední dávky) 

3. doložení prodělaného onemocnění COVID – 19 v době kratší než 90 dnů. 

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

