Testování dětí
Probíhá 2x týdně v pondělí a čtvrtek.
Testování žáků s rodiči
- bude probíhat v prostorách haly základní školy (vchod zezadu zelenou bránou a zadním vchodem do haly
- čas: 7.15 – 7.40 h
- asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jím pověřená osoba, která s asistencí
souhlasí (pouze pro žáky 1. – 3. tříd, výjimku tvoří žáci 4. – 5. tříd, kteří se testují vlastními testy)
1. Na stanovišti doprovázející osoba obdrží test a tyčinku pro dítě včetně instruktáže.
2. U přiděleného stolu provede doprovázející osoba dítěti stěr z nosu dle návodu a tyčinku vloží na příslušné
testovací políčko.
3. Pověřený pracovník školy tyčinku zakape testovací látkou, doprovázející osoba test uzavře a předá test
dítěti, které odchází na čekací místo. Rodič odchází ven z haly.
4. Po uplynutí testovací doby (15 minut) žák předloží test pověřenému pracovníkovi školy, který výsledek testu
zaznamená. (Rodič po uplynutí testovací doby se vrací zpět ke svému dítěti a je informován o výsledku).
5. Žák test vyhazuje do určeného pytle a odchází dle pokynů, které plynou z výsledku testu.
V případě negativního testu odchází dítě do prostoru šaten, kde zajišťuje dohled pedagogický pracovník.
Nečitelný/chybný výsledek – test se musí zopakovat
Pozitivní test – dítěti je vystaveno potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce s dítětem odchází.
Povinnost zákonného zástupce je telefonicky či jiným obvyklým způsobem informovat poskytovatele
zdravotnických služeb (lékaře dítěte) o pozitivním testu dítěte.
Dítě se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po
skončení izolace, potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotnických služeb.
Samotestování žáků ve třídě
- bude probíhat v kmenové třídě za dohledu pedagogického pracovníka
- čas: 7.45 h (vstup do školy hlavním vchodem od 7.30 do 7.45 h)
1. Ve třídě dítě obdrží test a tyčinku včetně instruktáže v testu
2. Žák provede na určeném místě stěr z nosu dle návodu a tyčinku vloží na příslušné testovací políčko.
3. Pověřený pracovník školy tyčinku zakape testovací látkou, žák test uzavře a čeká s testem na určeném
místě.
4. Po uplynutí testovací doby (15 minut) žák předloží test pověřenému pracovníkovi školy, která výsledek
testu zaznamená.
5. Žák test vyhazuje do určeného pytle a koná dle pokynů, které plynou z výsledku testu.
V případě negativního testu zůstává žák ve třídě a pokračuje ve výuce
Nečitelný/chybný test – test se musí zopakovat
Pozitivní test – žák odchází s pověřenou osobou do izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce.
Žákovi je vystaveno potvrzení o pozitivním testu a odchází se zákonným zástupcem nebo sám (nutný
souhlas s opuštěním budovy).
Povinnost zákonného zástupce je telefonicky či jiným obvyklým způsobem informovat poskytovatele
zdravotnických služeb (lékaře dítěte) o pozitivním testu dítěte.
Dítě se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po
skončení izolace, potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotnických služeb.

Testování žáků IZS
- samotestování - v počítačové pracovně v přízemí
- s rodičem – v prostorách haly
Testování žáků, kteří přijdou v pozdější dobu nebo jiný den než pondělí nebo čtvrtek
Žáci přichází hlavním vchodem, nahlásí se na vrátnici a vyčkají příchodu pověřeného pracovníka.
I v tomto případě je umožněna přítomnost zákonného zástupce či pověřené osoby.

Testování je pro děti povinné, bez negativního testu, dle nařízení není umožněn vstup do školy.
Netestují se pouze děti a zaměstnanci, kteří:
• Doloží 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, které nejsou
starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
• Absolvovaly 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 zákonný zástupce dítěte
prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické
podobě). Pokud ji škole nepředloží, účastní se testování dle harmonogramu.
• Mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.
Tyto skutečnosti je nutné předložit v den testování na testovacím místě.

Video odkaz testování: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
Doporučujeme s dítětem video návod projít, případně nacvičit stěr pomocí vatové tyčinky do uší.

MČ Praha 6 ve spolupráci s laboratoří nabízí rodičům dětí z Prahy 6 pravidelné testování žáků šetrnými
antigenními testy
Odkaz zde: https://www.praha6.cz/aktuality/deti-se-vraci-do-skol-a-skolek-praha-6-nabizi-rozsirene-moznostitestovani-2021-04-09

