SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH














Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě,
první test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
Než proběhne první testování, řídí se pravidla nošení ochranného prostředku obecným
mimořádným opatřením k nošení ochrany dýchacích cest. To znamená, že žáci a vyučující
nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení. V
případě, kdy jsou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech
žáků).
Samotné testování proběhne na začátku první vyučovací hodiny ve třídě s třídním
vyučujícím za použití antigenních testů a bude provedené formou samoodběru.
Pokud žák nebude přítomen na testování v daném termínu, dostaví se bezprostředně po
svém příchodu do ředitelny školy, kde bude proveden test pod dohledem pověřené
osoby.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po
očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění
covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák,
který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví.
- používá ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení
- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob
- při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržuje rozestup od ostatních
osob minimálně 1,5 metru
Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku dýchacích cest
nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit
žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Žák musí být omluven v souladu se školním
řádem.
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a
další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko
nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních
testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto
případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ DODANÝMI AG TESTY
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty. 
4. Přiloženou zkumavku žák umístí do stojánku a připraví do ní roztok: lahvičku s reakčním
roztokem otevře ukroucením závěru, stiskne lahvičku a do extrakční zkumavky nakape 3 až 4
kapky, aniž by se dotýkal okraje zkumavky.
5. Žák stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:



Zasune tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejede 5x podél sliznice nosní
dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakuje stejným tamponem i u
druhé nosní dírky.
 Vloží tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním
roztokem a otočí jej asi 5x až 6x.
 Zatlačí hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechá stát asi 1 minutu.
 Stiskne prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 Nainstaluje kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavře a nechá znovu 1 minutu stát.
 Vezme připravenou testovací kazetu, nakape 3 kapky odstátého reakčního roztoku se
vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
6. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
7. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných

POSTUP PŘI POZITIVNÍM VÝSLEDKU TESTOVÁNÍ








V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od
ostatních osob do izolační místnosti.
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující
kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v
kontaktu.
Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce
a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit
školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o
podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i
zaměstnancem školy.
Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného
odkladu opouští školu.
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 poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

