
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY

K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 12. 4. 2021

Č.j: ZMSSD/126/2021

Vypracoval: Mgr. Pavel Balda

Předpis nabývá platnosti ode dne: 8. 4. 2021

1 Úvod
Povinnost provádět testování žáků od 12.4.2021 vychází z Mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví Testování žáků ve školách s platnosti dnem vydání ze dne
6.4.2021. Provedení testování blíže specifikuje manuál Ministerstva školství k testování žáků
od 6.4. Pokyn ředitele školy plně respektuje uvedená nařízení a doporučení v závislosti na
naše místní podmínky.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků
Manuál MŠMT k testování žáků

2 Neúčast na testování
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z vlastního důvodu, škola bude absenci
evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi
distanční způsob, bude mu poskytnuta podpora obdobná jako při absenci žáka z důvodu
onemocnění.

3 Zdravotní stav před testováním
K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
onemocnění: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost,
zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů,
rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy. V opačném případě nemůže nastoupit ani na následnou
prezenční výuku a zákonný zástupce musí kontaktovat dětského ošetřujícího lékaře.

4 Druh testů
Na naší škole se bude testovat antigenním testem LEPU RAPID tzv. samoodběrem, u
kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Dohled nad testováním bude
provádět pracovník naší školy (učitel, asistent, vychovatel ŠD).

5 Doprovod na testování
V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění
testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí být písemně pověřená
zákonným zástupcem). Doprovod musí zachovávat všechna hygienická opatření, zejména
nutný rozestup od dalších (vyjma doprovázeného). Na tyto osoby platí výjimka ze zákazu
vstupu třetích osob do školy.

6 Výjimky z testování
Žáci, jenž díky výjimkám nepodléhají testování, nastoupí řádně na výuku a budou přítomni
po dobu testování v učebně. Důvod výjimky se provede do elektronického záznamu na
cloudovém úložišti školy.
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a) Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě. Výsledky
nesmí být starší starší 48 hod. a tyto osoby nesmí mít příznaky onemocnění
COVID-19.

b) Testování se neprovádí u žáků, kteří 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 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí
žák prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z
laboratoře v listinné či elektronické podobě.

7 Pozdní příchod na vyučování, nástup na výuku v jiný den
Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v
testovací místnosti školy (učebna 5.B).
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude se testovat v
první den jeho přítomnosti v testovací místnosti školy (učebna 5.B). Dále pokračuje dle
rozvrhu testování s ostatními.

8 Ranní vstup do budovy školy v testovacím dni
Vstup do školy (nenavštěvujících školní družinu) bude umožněn žákům od 7.30 hod. Žáci si
odloží boty do šatních skříněk, svršky si mohou odnést do třídy. Bez zbytečných průtahů se
žáci přesunou do tříd a posadí se na své určené místo. U více početných tříd budou žáci
rozděleni na dvě testovací stanoviště. O pevném rozdělení předem informuje zákonné
zástupce třídní učitel. V obou testovacích stanovištích bude od 7.30 hod. dohled. Žáci vyčkají
na svém stanovišti na 8.00 hod. na začátek testování.

9 Testování v ranní družině
Pro každou třídu (1. - 4. ročník) bude předem určená ranní družina z důvodu zachování
homogenity tříd. Po průchodu šatnou zamíří každé dítě do testovací místnosti (učebna 5.B),
kde se pod dohledem pracovníka školy otestuje. Po negativním výsledku antigenního testu
bude dítě pokračovat do svého oddělení ranní družiny. Nástup do ranní družiny je v pondělí
či ve čtvrtek možný, z důvodu nutného testování, pouze do 7.15 hod. V případě pozdního
příchodu musí žák čekat před budovou školy do 7.30 hod.
V případě, že je družina umístěna v testovací třídě budou nově příchozí žáci na testování
přednostně usazováni do druhé testovací místnosti. V případě vyčerpání kapacity do
vyhrazené části učebny.

10 Místa pro společné testování žáků
Žáci se budou vždy testovat v učebnách. V případě málo prostorných učeben se žáci předem
rozdělí na dvě poloviny a testování bude provedeno ve dvou sousedních třídách. V každé
třídě bude přítomen odpovědný pracovník školy vykonávající dohled nad testováním. V
případě účasti třetích osob může dojít k naplnění kapacity dané učebny. Z tohoto důvodu
budeme předem nezávazně zjišťovat počet přítomných třetích osob na testování.

● V testovací učebně má každý žák místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček,
katedra apod.). Rozestup mezi žáky je alespoň 1,5 m. Případná třetí osoba stojí u
daného žáka a zachovává uvedený rozestup od ostatních osob.

● Dohled i třetí osoby mají vždy nasazený respirátor a dodržují všechna hygienická
opatření.

● Žáci mají soustavně (vyjma vlastního úkonu) nasazenou minimálně chirurgickou
roušku.
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● V místnosti vždy bude k dispozici: otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez
víka s pytlem na likvidaci testovacích souprav, dezinfekční prostředek na ruce s
virucidním účinkem, dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s
virucidním účinkem s rozprašovačem a jednorázové utěrky.

● Dohled bude mít k dispozici přístup na elektronický záznam na cloudovém úložišti
školy a možnost měření času.

● Dohled bude mít k dispozici jednorázové rukavice pro manipulaci s testy.

týden třída stanoviště č.1 stanoviště č.2 týden třída stanoviště č.1 stanoviště č.2

Lichý
týden

1.A učebna 1.A učebna 1.B

Sudý
týden

1.B učebna 1.B učebna 1.A

2.A učebna 2.A učebna 2.B 2.B učebna 2.B učebna 2.A

3.r učebna 3.r. školní dílna 4.B učebna 4.B

4.A učebna 4.A 5.B učebna 7.A

5.A učebna 5.A

11 Příprava na testování
Všichni pracovníci školy, žáci i rodiče budou předem seznámení s průběhem testování ve
formě instruktážních videí a instruktážních letáků (odkaz na video LEPU RAPID zde). Třídní
učitelé před testováním projdou uvedené postupy v rámci online třídnických hodin.

12 Průběh testování:
● Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
● Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
● Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu, rozbalí a připraví všechny komponenty.
● 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.

● Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení
testu: otevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů
(z otvoru B do otvoru A), odstraňuje lepicí proužek,

● 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.
● Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
● Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
● Žáci vyhazují na pokyn dohledu testy to určené nádoby.
● Bezprostředně po dokončení testování v daném dni určená osoba zaváže odpadkový

pytel, zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel uloží na chodbu před
učebnu. Provozní zaměstnanec zajistí bezprostřední odnesení pytle do kontejneru na
směsný odpad (sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci).

13 Výsledky testování (stručná instruktáž na diagramu zde)
● Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného

odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
● Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše

a je poslán do izolační místnosti (testovací místnost 5.B). Poté žák odchází ze školy
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(má-li doprovod či souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu),
popřípadě čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Po odchodu žáka z izolační
místnosti je místnost vydezinfikována.

● Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a
testovaný musí vykonat nový test.

13.1 Pozitivní výsledek testu v prvním dni v týdnu:
● Žák je izolován v určené izolační místnosti.
● Třídní učitel oznámí zákonnému zástupci výsledek testu s povinností neprodleného

odchodu do domácí izolace (na základě zprávy TU v EduPage i možnost
samostatného odchodu).

● Škola vystaví žákovi potvrzení o výsledku. Vystavení sestaví hospodářka školy a
uloží na cloudovém úložišti školy.

● Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním testu ošetřujícího dětského lékaře, který vystaví e-žádanku na
provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení metodou RT-PCR.

● Žák s následným negativním výsledkem konfirmačního testu RT-PCR se může
zařadit do prezenční výuky po předložení písemného výsledku negativního testu.

● Žák s následným pozitivním výsledkem konfirmačního testu RT-PCR se může vrátit
k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR
nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává dětský
ošetřující lékař.

13.2 Pozitivní výsledek testu v následujícím dni v týdnu:
● Žák je izolován v určené izolační místnosti.
● Třídní učitel oznámí zákonnému zástupci výsledek testu s povinností neprodleného

odchodu do domácí izolace (na základě zprávy TU v EduPage i možnost
samostatného odchodu).

● Škola vystaví žákovi potvrzení o výsledku. Vystavení sestaví hospodářka školy a
uloží na cloudovém úložišti školy.

● Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním testu ošetřujícího dětského lékaře, který vystaví e-žádanky na
provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení metodou RT-PCR.

● Všichni žáci, kteří přišli do styku s daným žákem v průběhu 2 předchozích dní
musí opustit budovu školy do domácí izolace. Zákonný zástupce je telefonicky
vyrozuměn o dané situaci a odsouhlasí případný samostatný odchod žáka ze
školy (zpráva TU v EduPage). V případě osobního vyzvednutí žáků ze školy
čekají žáci na vyzvednutí v místě testování pod dohledem pracovníka školy.

● V případě negativního konfirmačního testu RT-PCR u žáka s pozitivním antigením
testem všichni žáci nastupují na prezenční výuku.

● V případě pozitivního konfirmačního testu RT-PCR všichni žáci zůstávají v domácí
izolaci. Škola následně informuje KHS v HK.

13.3 Pozitivní výsledek testu v ranní družině -  testovací den pondělí
Postup vycházející z bodu 13.1. Oznámení zákonnému zástupci žáka provádí pracovník
školní družiny, nikoliv TU. Žák může být, dle možností, izolován do odchodu ze školy v
oddělené části družiny.

13.4 Pozitivní výsledek testu v ranní družině - testovací den čtvrtek
Postup vycházející z bodu 13.2. Oznámení zákonnému zástupci žáka provádí pracovník
školní družiny, nikoliv TU. Pracovník družiny neprodleně oznámí tuto skutečnost třídnímu
vyučujícímu a ten bezprostředně seznámí s výsledky testování a s nutnosti okamžité domácí
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izolace zákonné zástupce všech žáků, kteří přišli s daným žákem v průběhu 2 předchozích
dní do styku.

13.5 Pozitivní výsledek testu žáka ve čtvrtečním testu a povinnost následné domácí
izolace pro všechny žáky
V případě pozitivního testu při čtvrtečním testování musí jít okamžitě do domácí izolace
všichni žáci, kteří přišli do styku s daným žákem v průběhu 2 předchozích dní. Nelze zde
uplatnit výjimku z testování (prodělané onemocnění, vlastní negativní RT-PCR test,..). Na
danou třídu se nahlíží jako na skupinu, kde je více než ½ třídy v karanténě, a tak musí celá
skupina přejít na distanční výuku. Od pátku tedy nastupují všichni žáci na distanční výuku.

14 Změny rozvrhů
Třídní učitel může provést změnu rozvrhu na první hodinu v pondělí i ve čtvrtek. O případné
změně předem informuje žáky i zákonné zástupce.

15 Instruktážní a doprovodné materiály

Leták MŠMT k testování pro žáky

Leták MŠMT k testování pro rodiče

Kompletní Informace a návody včetně letáků a videonávodů

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k opatřením v 1.fázi rozvolnění škol

Odkaz na video LEPU RAPID

Instruktážní návod - LEPU RAPID

Instruktážní diagram na testování

Certifikát - LEPU RAPID
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