MANUÁL A PRŮVODCE
SAMOTESTOVÁNÍM
průběh a organizace testování žáků v učebně a následných kroků

 MÍSTO A ČAS PRO TESTOVÁNÍ
Testování žáků probíhá první vyučovanou hodinu v daném týdnu1 v učebně předepsané
aktuálním rozvrhem hodin.
Vstup do budovy školy je možný od 7:30 h. Žáci se nezdržují v šatnách a odchází přímo do
rozvrhem stanovených učeben.
Žáci, kteří nebudou ve škole první vyučovanou hodinu v pondělí nebo přijdou do školy
později či v jiný než testovací den, musí projít náhradním testem ještě před vstupem do
třídy. Pokud není přítomna služba u vchodu, odeberou se tito žáci k testování bez prodlení
po vstupu do budovy nejkratší cestou do studovny a čítárny školy v pavilonu C.
Každá učebna je přirozeně větratelná oknem a je vybavena umyvadlem na mytí rukou s
přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači,
zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce.
Pro každého testovaného žáka je zajištěno místo k sezení. Pokud je to možné, rozesadí se žáci
tak, aby dodrželi ideální rozestup 1,5 metru nebo více.

 VYBAVENÍ PRO TESTOVÁNÍ
 Testovací sady.
 Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav.
 Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem; dezinfekční přípravek na plošnou a
povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s rozprašovačem.

 DOHLED U SAMOTESTOVÁNÍ
Výkonem dohledu nad samoodběrem, resp. samotestováním žáků je pověřen vyučující, který
má v pondělí první vyučovanou hodinu v dané třídě (skupině)2.

 PŘÍPRAVA NA TESTOVÁNÍ
Všichni žáci i pedagogičtí pracovníci byli v předstihu obeznámeni s režimem a procesem
testování3.
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Tj. nejčastěji v pondělí první vyučovací hodinu.
Ev. suplující učitel.
3
Prostřednictvím aplikace Komens v ŠIS Bakaláři byly žákům i jejich rodičům rozeslány informační materiály
(manuál, letáky a odkazy na videonávody), které jsou zpřístupněny také na školních webových stránkách.
2

 PROCES SAMOODBĚRU
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory nebo
zdravotnické roušky s výjimkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
Během testování je vhodné zajistit větrání.

 PRŮBĚH TESTOVÁNÍ
Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru.
Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
Každý žák obdrží4 jednu testovací sadu5.
Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle stanovených pokynů. Po
dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu.
Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
Testovaný podle návodu a pokynů dohlížející osoby sám pokračuje ve vyhodnocení testu.
Dohlížející osoba spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut. Žáci čekají na svém
místě na uplynutí časového limitu.
Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do ŠIS Bakaláři.

 LIKVIDACE ODPADU
Použité části testovací sady uloží žáci do připraveného pytle na odpad.
Bezprostředně po dokončení testování osoba pověřená dohledem odpadkový pytel zaváže,
zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel umístí za dveře učebny na chodbu6.

 VYHODNOCENÍ A NÁSLEDNÉ KROKY PŘI (-) a (+) TESTU
Pokud žák test nepodstoupí (resp. ho nenahradí některou z možných alternativ), případně
odmítne nosit předepsanou ochranu dýchacích cest (minimálně chirurgickou roušku), pak není
možné, aby byl osobně přítomen na prezenčním vzdělávání.
Žák má možnost nahradit testování jinou přípustnou alternativou7, kterou doloží řádným
dokladem.
Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového
koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky.
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Je také dovoleno, aby žák při samotestování použil jiný typ řádného AG testu, který si sám přinese.
Jedná se o antigenní testy od nově vybraného distributora (vítěze vyhlášeného tendru) – firmy Targo Promotion,
která dodala testy od čínského výrobce Sejoy.
6
Při nakládání s odpady se použijí jednorázové rukavice a je dbáno na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.
7
Alternativu školního testování představuje možnost předložit jiné řádné listinné potvrzení od zdravotnického
zařízení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, který není starší než 48 hodin. Potvrzení o
negativním výsledku testu lze nahradit také potvrzením, které vydalo zdravotnické zařízení a které dosvědčuje
prodělání nemoci COVID-19 s tím, že od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 90 dní. Poslední možností
je předložení potvrzení o dokončeném očkování proti nemoci COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky
uplynulo alespoň 14 dnů.
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Pokud je výsledek pozitivní8, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je
poslán do izolační místnosti9, případně rovnou odchází ze školy10, je-li žák zletilý nebo má-li
nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
Pozitivní výsledek testu a odeslání žáka do izolace oznámí vyučující neprodleně do
sekretariátu školy, který organizuje další předepsané činnosti a úkony.
Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se
pozitivně testovaný mohl dotknout.
Pokud je výsledek nečitelný či chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný
musí vykonat nový test.
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Vzhledem k možné chybovosti testů se vždy provede následný kontrolní test.
Klub Sušenky u hlavního vstupu do školy v pavilonu A.
10
Je přitom vyučujícím řádně poučen o bezpečnosti a nutných opatřeních během návratu domů.
9

 NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP PŘI VÝSKYTU POZITIVNÍHO TESTU
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.
V případě, kdy konfirmační test PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák je povinen okamžitě informovat školu o
tomto pozitivním výsledku konfirmačního PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle
příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených
dnech s jiným žákem, který měl pozitivní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
KHS dále postupuje podle aktuálně předepsaných opatření Ministerstva zdravotnictví.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným
opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole
více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po
dobu trvání tohoto stavu11. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat
nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při
běžné absenci.

 VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ
Pokud žák bude vyžadovat potvrzení o negativním výsledku testování, bude mu vydáno
v úředních hodinách ve studovně školy12.

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K údaji o výsledku testu konkrétního žáka mají mít přístup pouze pověření pracovníci školy.
Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je realizováno na
základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je
nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“13.
Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování.
Údaje o konkrétním žákovi se předávají pouze pro místně příslušnou KHS.
Soupisy a výkazy testovaných a případné záznamy potvrzující možnou alternativu testování
škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti
mimořádného opatření nařizujícího provádění testování; poté je odstraní (skartuje).

 DALŠÍ INFORMAČNÍ A METODICKÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ:
Užitečné odkazy, dokumenty a materiály MŠMT pro provedení testování ve škole naleznete
na stránkách: pro žáky a studenty | testování.edu.cz. Instruktážní video pro testy Sejoy je k
dispozici na webu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; na tomtéž webu lze najít i
příbalový leták a názorné obrazové návody.
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Viz § 184 a odst. 1 školského zákona.
Vzhledem ke skutečnosti, že testování probíhá v učebnách, není vyžadováno předkládat už před vstupem do
budovy školy osvědčení o negativním testu či jeho alternativě.
13
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním.
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