
     Testování žáků 

Testovat se bude ve třídách, které děti důvěrně znají 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. 
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho 
příchodu.  

Škola zajistí dohlížející osoby při provádění testů, a to paní třídní učitelku a mladším dětem i 
paní vychovatelku, které dětem vše vysvětlí a v případě potřeby pomůžou připravit potřebné 
materiály pro testování. 

V případě testování mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není 
schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný 
zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem 
a zároveň s touto asistencí souhlasit) na místě k tomu určeném. V tomto případě je vstup 
do školy bočním vchodem školy od MŠ. Stejným vstupem budou přicházet i děti na ranní 
družinu. 

 

                    VCHOD TESTOVÁNÍ S RODIČI                                     

 

 

 

 

                                        TESTOVACÍ MÍSTO                                                          HLAVNÍ VCHOD 

                                  DĚTÍ S DOHLEDEM RODIČE  

 

 

 

 

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola 

bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá 

povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona a bude mu 

poskytnuta přiměřená forma studijní podpory. 

Testování se netýká žáků, kteří doloží, že:  

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní 
 
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly 
provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.  
 



c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace 

první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 

dnů. 


