
Organizace testování v ZŠ a MŠ Kamenice 

Základní škola 

1. Testovací dny: vždy pondělí a čtvrtek 

2. Přítomnost žáků ve škole v testovací den: 7.00 

3. Testovací místnost: Učebna sousedící s kmenovou třídou nebo jiná učebna určená ředitelem 

školy vybavená testy, desinfekcí, prostorem na odkládání znehodnocených testů 

4. Dozor při testování: vždy dva pedagogové, kteří žákům dávají instrukce k samoodběru a 

zaznamenávají výsledky testů.  

5. Přítomnost rodičů při testování  - u žáků 1. a 2. třídy je rodičům umožněno v případě jejich 

zájmu provedení výtěru vzorku. 

6. Postup při pozitivním výsledku testu žáka - pondělí: 

1. Zákonný zástupce přítomen v blízkosti školy – žák odchází se zákonným 

zástupcem domů (doporučujeme u žáků 1. a 2. třídy vyčkat na výsledek testu) 

2. Zákonný zástupce informován telefonicky s možností vyzvednout žáka – žák je 

vyzvednut zákonným zástupcem a odchází domů 

3. Žák s potvrzením, že v případě pozitivního testu může samostatně odejít domů – 

žák po zjištění pozitivního testu odchází samostatně domů 

4. Žák bez možnosti ihned opustit školu – žák umístěn mimo kolektiv do učebny 

k tomu určené – zajištěn pedagogický dozor až do ukončení vyučování nebo 

vyzvednutí žáka zákonným zástupcem 

7. Postup při pozitivním výsledku testu žáka - čtvrtek: 

Celá třída i pedagog odchází domů, jakmile je to možné, pozitivně testovaný žák 

odchází ihned dle možností uvedených v bodě 6. 

8. V případě pozitivního testu pedagoga v pondělí, bude zajištěn pedagogický dohled jiným 

pedagogickým zaměstnancem s negativním testem.  

9. V případě pozitivního testu pedagoga ve čtvrtek se postupuje podle bodu 6. a 7. 

10. Pokud není žák přítomen ve škole v testovací dny, je otestován první den nástupu do školy. 

11. Pokud se žák nedostaví v testovací den v čase uvedeném v bodě 1, absolvuje test 

bezprostředně po svém příchodu. 

12. Pokud má žák platný PCR test nebo antigenní test ne starší než 48 hodin provedený 

odběrovým místem nebo je v ochranné lhůtě 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu a 

ukončené karantény, testování neabsolvuje. 

13. Pokud je žák přítomen ve škole, je to považováno za souhlas s testováním. 

14. Rodiče mohou do školy přinést i testy, které si sami zakoupí. Test se ale musí uskutečnit 

ve škole spolu s testy ostatních žáků. Tento test musí odpovídat seznamu antigenních testů 

ministerstva zdravotnictví, které najdete na stránce https://www.mzcr.cz/seznam-

antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/  

 

Mateřská škola 

1. Testovací dny: vždy pondělí a čtvrtek 

2. Přítomnost dětí v mateřské škole v testovací den – průběžný příchod od 6.00 do 8.00 

3. Zákonný zástupce po příchodu s dítětem do MŠ obdrží testovací sadu, v určeném prostoru 

provede podle návodu a pokynů přítomných pedagogických zaměstnanců asistovaný 

samoodběr a vyčká na výsledek testu. 

4. Další postup je shodný podle bodů 6. – 12. uvedených výše. 
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