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INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ I. STUPNĚ
Vážení rodiče,
od 12. dubna 2021 je žákům I. stupně základních škol umožněno účastnit se
vzdělávání v prezenční formě. V rámci ochrany zdraví žáků a jejich rodinných
příslušníků, ale stejně tak i zaměstnanců školy, bude přítomnost dětí i personálu
ve škole podmíněna účastí na testování. Z manuálu MŠMT k testování vyplývá
následující:
 Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.
Žákovi, který má pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní,
je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 Účast žáka na testování není povinná, nebude nijak sankcionována.
Důsledkem je však nemožnost účastnit se výuky v prezenční formě, daný
žák bude mít omluvenou absenci. Pro tyto žáky budou poskytnuty materiály
pro distanční výuku, nelze však zajistit výuku v on-line formě.
 Pokud žáci prodělali onemocnění COVID-19, od data pozitivního testu
spadají do ochranné doby 90 dní a testování se u těchto dětí neprovádí. Je
nutné však tuto skutečnost prokazatelně doložit.
 Testování bude probíhat pravidelně 2x týdně formou antigenního testu
Singclean, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud v těchto dnech žák není ve
škole, testuje se ihned v den příchodu a následně další pravidelný termín
testování s ostatními žáky /pokud žák přijde do školy ve středu  je
testován ve středu a následně i ve čtvrtek/.
 Pokud se bude žák účastnit ranní družiny, bude testován hned po svém
příchodu v ranní družině.
 Pedagogičtí pracovníci budou během testování žáků vykonávat pouze
dohled nad žáky, před samoodběrem testů je seznámí s postupem testování,
pustí instruktážní video a v případě problémů budou v rámci svých
kompetencí nápomocni.
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 Rozumíme, že pro děti bude situace neobvyklá a může být pro ně stresující.
Proto v prvních týdnech nabízíme při testování dětí přítomnost třetí osoby,
Vás rodičů. Pokud se nejedná o zákonného zástupce a dítě doprovodí jiná
osoba, je nutné tuto opatřit souhlasem či pověřením zákonného zástupce.
Doprovázející osoba musí respektovat aktuální opatření a nevykazovat
viditelné příznaky onemocnění COVID-19.

SAMOTNÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ
1. Před testováním si každý testovaný a spoluúčastník vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba /personál školy/ informuje testované o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu, rozbalí ji a připraví všechny
komponenty.
Komponenty jsou: zkumavka s kapátkem, lahvička s roztokem, tampon do
nosní dírky, testovací kazeta
4. Zkumavku vložíme do stojánku a nalejeme do ní roztok z lahvičky
5. Následně rozbalíme tampon a zasuneme jej do nosní dírky. Přejedeme 5x
podél nosní sliznice v jedné nosní dírce a následně stejný postup opakujeme
i u druhé nosní dírky.
6. Tampon se vzorkem z nosu následně vložíme do nachystané zkumavky
s roztokem a asi 10x jej otočíme.
7. Připravíme si testovací kazetu. Vytáhneme tampon ze zkumavky a zkumavku
uzavřeme kapátkem. Následně nakapeme 3 kapky roztoku ze zkumavky do
otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
8. Dohlížející osoba hlídá stanovené časové intervaly pro jednotlivé kroky
testování a v závěru vyhodnotí výsledek testu.

Podrobný postup pro výše uvedený druh testu poskytuje následující instruktážní
video:

SINGCLEAN TEST COVID-19

