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Informace k testování žáků ZŠ Smržovka 
 

četnost testování: 2krát v týdnu vždy v pondělí a ve čtvrtek  

způsob testování: samoodběrové neinvazivní testy z přední části nosu 

typ testu:  LEPU RAPID  

 

Nutnost testování 

Všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky, musí být testováni v určené dny, případně první den nástupu 

na prezenční výuku.  

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID - 19 a u kterých neuplynulo více než 90 

dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit 

(potvrzení od lékaře, laboratoře atd.) před testováním.  

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu (nesmí být starší 48 hodin). 

Testování se neprovádí u osob, které byly očkovány a od poslední dávky uplynulo více než 14 dnů. Tuto 

skutečnost doloží platným certifikátem.  

 

Netestovaní žáci 

Žáci, kteří z různých důvodů nepodstoupí testování, se prezenční výuky účastnit nesmí, dokud nebudou 

testováni. Zůstávají doma. Jejich absence je omluvena. Nárok na distanční výuku nemají. Po domluvě 

s třídní učitelkou jim budou sděleny úkoly a probraná látka, případně se domluví na jiném postupu.  

 

Průběh testování  

Žáci první až třetí třídy mohou absolvovat test s rodičem. Ostatní se budou testovat sami za přítomnosti 

třídních učitelek. 

Dokumenty potvrzující prodělání nemoci COVID - 19, negativní výsledek PCR testu, případně certifikát o 

očkování můžete předat osobám dohlížejícím na průběh testu. Pokud budou v pořádku, testování se 

účastnit nemusíte.  

a) žáci 1. až 3. třídy s rodičem  

 1. třída v 7:30 v tělocvičně  

 2. třída v 7:40 v jídelně  

3. třída v 8:00 v tělocvičně  
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Rodiče musí mít po celou dobu testování nasazen respirátor, žáci chirurgické roušky.  

Do tělocvičny i jídelny se vchází vchodem u TV (bude označeno).  

Testování trvá přibližně 20 min.  

b) žáci 1. až 3. třídy bez rodiče (nedružinoví)  

Po příchodu do školy se otestují po začátku vyučování ve své třídě.  

c) žáci 1. až 3. třídy (ranní družina) 

Testování probíhá v tělocvičně od 6:15 do 7:15. 

Žáci můžou přijít s rodiči, nebo sami.  

d) žáci 4. a 5. tříd 

Po příchodu do školy se otestují po začátku vyučování ve třídě.  

 

Výsledky testování  

Výsledek testování bude odečten z testu a nahlášen vyučující (dohledu).  

Mohou nastat následující varianty:  

a) negativní výsledek 

Žákům je umožněn pobyt ve škole.  

b) pozitivní výsledek v pondělí  

• za přítomnosti rodiče 

Škola vystaví potvrzení o pozitivním antigenním testu. Žák odchází s rodičem domů. Rodič má 

povinnost nahlásit dětskému lékaři pozitivní výsledek a absolvovat PCR test. V případě, že PCR test 

bude negativní, může se žák vrátit do prezenční výuky. V případě, že PCR test bude pozitivní, 

zůstává žák doma. 
 

• bez přítomnosti rodiče 

Škola informuje zákonného zástupce o pozitivním výsledku testu a vystaví potvrzení. Žák je umístěn 

do izolační místnosti do té doby, než si ho zákonný zástupce vyzvedne. Pozitivní výsledek musí 

zákonný zástupce nahlásit dětskému lékaři a absolvovat PCR test. V případě, že PCR test bude 

negativní, může se žák vrátit do prezenční výuky. V případě, že PCR test bude pozitivní, zůstává žák 

doma. 
 

c) pozitivní výsledek ve čtvrtek  

V případě pozitivního testu jednoho žáka jde celá třída domů. Žáci, kteří dorazí k testování bez doprovodu 

rodičů, vyčkají do jejich příchodu (škola rodiče informuje).  
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Pozitivně testovaný žák bude testován PCR testem. Potvrdí-li se nákaza, situaci řeší krajská hygienická 

stanice (nařídí karanténu). Bude-li PCR test negativní, třída může dále pokračovat v prezenční výuce. Škola 

informaci sdělí prostřednictvím třídních učitelek. 

d) neprůkazný výsledek 

V případě nečitelných výsledků bude test opakován.  

 

Návod na provedení testu LEPO rapid zde. Prosíme shlédněte.  

Obecné informace k testování naleznete zde.  

 

 

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.  

Mgr. Renata Klimentová, tel. 736 754 618, klimentova@zssmrzovka.cz. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
https://testovani.edu.cz/pro-rodice

