
Pokyn ředitele školy k testování na COVID-19 při prezenční výuce 
(v týdnu od 24. 5. 2021 - NETÝKÁ SE testování MATURANTŮ - ti mají svůj pokyn) 

Platný od 24. 5. 2021 

1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, 

ledaže se osoby podrobí preventivnímu testování s negativním výsledkem. 

2) Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní 

přítomnost na vzdělávání. 

3) Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. 

4) Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola absenci omluví. Při této 

omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1. 

5) K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 

6) Testování se neprovádí u žáků, kteří 

a) doloží třídnímu učiteli nebo při testování 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 nebo poskytovatelem zdravotních služeb (lékařem, zapojeným do 

systému testování), které nejsou starší 72 hod., a nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

b) 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 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák 

prokazatelně doložit2 třídnímu učiteli nebo při testu. 

7) Testování žáků bude probíhat centrálně dodanými antigenními testy od firmy SEJOY tzv. 

samoodběrem a bude se provádět 1x týdně v první den Vaší přítomnosti ve škole (podle níže uvedeného 

rozpisu). 

a) Pokud někdo nebude v tento den přítomen, musí se dodatečně otestovat před vyučováním v první 

den příchodu a dále pak pokračuje v pravidelném testování s ostatními. Testování takových žáků zajistí 

třídní učitel po předchozí domluvě o nástupu do školy se zákonným zástupcem žáka. Testování proběhne 

také v níže uvedené testovací místnosti žáka. 

b) Pokud přijde žák v den testování do školy později (nutno omluvit), než bylo prováděno hromadné 

testování třídy, nesmí se účastnit výuky, dokud nebude otestován. Na jeho test dohlédne zaměstnanec 

kanceláře školy. Žák je povinen se mu ohlásit domovním telefonem od vchodu do školy a odebrat se do 

níže uvedené testovací místnosti pro jeho třídu. Zde si po příchodu zaměstnance provede test. 

c) Testování žáků bude probíhat ve vyhrazených učebnách, v tělocvičně a v zrcadlovém sále takto: 

(Druhá skupina, která se bude testovat od 8:25 (resp. třída od 8:30), přijde na čas přímo do testovací 

místnosti. Pokud přijdete dřív, musíte čekat venku, protože testovací místnost bude obsazená a do jiných 

prostor školy nesmíte bez negativního testu vstoupit.) 

Třída Testovací místnost 
Úterý - 25. 5. 

skupina3 a čas testování 

Středa - 26. 5. 

skupina3 a čas testování 

prima A zrcadlový sál 8:00 (1. sk.) a 8:25 (2. sk.) - 

prima B tělocvična - 8:00 (1. sk.) a 8:25 (2. sk.) 

sekunda A tělocvična 8:00 (1. sk.) a 8:25 (2. sk.) - 

sekunda B zrcadlový sál - 8:00 (1. sk.) a 8:25 (2. sk.) 

tercie A sexta B 8:00 (1. sk.) a 8:25 (2. sk.) - 

tercie B sexta A - 8:00 (1. sk.) a 8:25 (2. sk.) 

kvarta A sexta A 8:00 (1. sk.) a 8:25 (2. sk.) - 

kvarta B sexta B - 8:00 (1. sk.) a 8:25 (2. sk.) 
 

                                                           
1 Leda, že by z důvodu neúčasti na testování nebo karantény nemohla být ve škole účastna vzdělávání většina žáků třídy. 
2 Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. 
3 Skupiny (1. sk. a 2. sk.) třídní učitel po dohodě se žáky určil už dříve tak, aby dojíždějící nemuseli někde čekat (tj. preferoval u nich 

1. skupinu, pokud pro ně nebyla výhodnější druhá). Ve skupině může být max. 15, výjimečně 16, žáků. Tyto skupiny platí i nadále. 

Pokud chcete změnu, musíte si ji domluvit s třídním učitelem. 



čtvrtek 27. 5. 

Třída Testovací místnost celá třída 1. skupina4 2. skupina4 

kvinta A aula 8:00 - - 

kvinta B sekunda A - 8:00 8:25 

1.A tělocvična 8:00 - - 

1.B zrcadlový sál 8:00 - - 

sexta A sexta A - 8:00 8:25 

sexta B sexta B - 8:00 8:25 

2.A 4.B - 8:00 8:25 

2.B oktáva A - 8:00 8:25 

septima A aula 8:30 - - 

septima B septima B - 8:00 8:25 

3.A tělocvična 8:30 - - 

3.B zrcadlový sál 8:30 - - 

i) Připravené rozmístění lavic je zakázáno měnit. V lavici bude sedět vždy 1 žák. 

ii) Po celou dobu testování je nutné dodržovat mezi osobami alespoň 1,5m rozestupy a větrat 

otevřenými okny. 

d) Návod k testům SEJOY naleznete zde (prosím předem pečlivě prostudovat): 

i) videonávod - https://youtu.be/TZxDmLPZZSo, 

ii) návod a instruktážní leták - https://testovani.edu.cz/files/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf, 

iii) další informace k testování ve školách - https://testovani.edu.cz/ (informace pro rodiče a žáky jsou 

na konci stránky). 

8) Proces samoodběru 

a) Žáci se od vchodu dostaví přímo do své testovací učebny. Po celou dobu pobytu, až na krátký 

okamžik zasunutí odběrové tyčinky do nosu, mají nasazenu ochranu úst a nosu. 

b) Po příchodu a před testováním si každý dezinfikuje ruce. 

c) Dohlížející osoba řídí průběh testování následujícími pokyny: 

 Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem 

otevřete ukroucením závěru. Zmáčkněte lahvičku a nechejte všechen roztok volně kapat do extrakční 

zkumavky, aniž by se dotýkal okrajů zkumavky. 

 Stáhněte si roušku. 

 Vložte výtěrovou tyčinku cca 2 cm hluboko, dokud neucítíte odpor. 5x s ní otáčejte kolem dokola 

nosní sliznice v rozpětí 7-10 vteřin, aby se zajistilo, že byly nabrány jak hlen, tak buňky. Opakujte 

tento proces se stejnou výtěrovou tyčinkou v druhé nosní dírce, aby se zajistilo dostatečné množství 

vzorku z obou nosních dírek. 

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru. 

 Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte 

jej asi 10x, zatímco tlačíte její špičku na okraje extrakční zkumavky. 

 Výtěrovou tyčinku vyndejte ze zkumavky, zatímco její špičku tlačíte na okraje extrakční zkumavky, 

aby z ní vykapalo co největší množství tekutiny. 

 Jakmile máte volné obě ruce, nasaďte si bezpečně opět roušku. 

 Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete. 

 Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 2 kapky reakčního roztoku se vzorkem do jamky na 

vzorek v testovací kazetě. 

d) Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 20 minut 

e) Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu. 

f) Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

g) Při odchodu (resp. po skončení testování na Covid-19) si vydezinfikujte ruce!!! 

                                                           
4 Skupiny určí třídní učitel po dohodě se žáky tak, aby dojíždějící nemuseli někde čekat (tj. preferovat u nich 1. skupinu, pokud pro 

ně nebude výhodnější druhá). Ve skupině může být max. 15, výjimečně 16, žáků. 

https://youtu.be/TZxDmLPZZSo
https://testovani.edu.cz/files/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf
https://testovani.edu.cz/


9) Výsledek testu a další postup 

a) Pokud je výsledek NEGATIVNÍ, žák vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a je mu 

umožněna účast na prezenční výuce. Nejprve se v šatně přezuje. 

b) Pokud je výsledek POZITIVNÍ 
POZOR! V případě, že se pozitivní test objeví jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují 

se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu 

v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný 

zvlášť od negativně testovaných – ti budou izolováni ve své testovací místnosti do doby vyřešení odchodu domů 

se zákonnými zástupci. 

i) Testovaný vyhazuje test do téhož určeného odpadkového koše a je odveden dozírající osobou do 

izolační místnosti5 (J1). Toaleta pro izolované je na učitelském WC v přízemí - naproti J1. 

ii) O umístění žáka do izolace informuje dohlížející osoba zaměstnance kanceláře školy. Dozor v izolaci 

bude zajištěn. 

iii) Kancelář školy 

(1) kontaktuje zákonného zástupce žáka, aby si žáka ve škole vyzvedl. Pokud zákonný zástupce 

žáka souhlasí (SMS, e-mailem), může žák odejít domů sám. 
(2) vystaví a podepíše potvrzení o pozitivním antigenním testu, 

(3) vystřídá dohlížející osobu na dozoru u izolační místnosti a 

(4) předá potvrzení o pozitivním testu žákovi nebo jeho zákonnému zástupci. 

iv) Pozitivní žák (jeho zákonný zástupce) je povinen telefonicky (nebo jiným obvyklým dálkovým 

způsobem) informovat o pozitivním testu svého lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci 

konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

v) Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení 

o ukončení izolace vydává jeho lékař.  

vi) Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině se žákem, který má 

pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole do zjištění výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem 

preventivního antigenního testu. 

vii) V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného antigenním 

testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole (třídnímu učiteli). Třídní učitel dále 

informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti 

vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 

viii) V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného antigenním 

testem, 
(1) je zákonný zástupce žáka o tomto výsledku povinen okamžitě informovat školu (třídního 

učitele). 

(2) Škola (ředitel školy) následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam 

žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým 

pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

(3) Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu karanténu a dále postupuje podle 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 

ix) Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků 

jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních 

případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. 

C. Pokud je výsledek NEČITELNÝ/CHYBNÝ, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a žák musí 

vykonat nový test. 

Děkuji za dodržování pokynů. 

Pavel Škoda, ředitel školy 

                                                           
5 Místnosti budou větrané a žáci musí udržovat co největší rozestupy (minimálně 1,5 m). 


