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Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 

 
                                                      NÁVRAT  ŽÁKŮ  DO  ŠKOLY  
                                                                    OD 12. 4. 2021 
 
U skupin dětí a žáků  určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce 
podmíněna účastí na testování.  
Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí a žáků navštěvujících školu nebo školské zařízení    

za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.  

Pokud se dítě a žák  neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 
absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, 
žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1, ale je vhodné, aby mu poskytla 
přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se                    
do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití 
individuální konzultace.  
 
Dítě, žák  nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.  
 
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 
personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ                 
a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění 
testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena 
zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  
 
Testování se neprovádí u osob, které 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.  
 
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR                  
o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky            
v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.  
 
Testování dětí a  žáků, zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního 
testování dle rozvrhu. Testování dětí, žáků se  bude provádět bezprostředně a příchodu do školy 
v tělocvičnách (ZŠ Komenského, ZŠ  Ronovská), které  jsou zařízeny jako testovací místa. Žáci budou 
ve dny testování přicházet do školy bočním vchodem do tělocvičny. Žáci přípravné třídy a speciálních 
tříd budou mít vyhrazený prostor v 1 nadzemním podlaží a budou vcházet do školy zadním vchodem. 
 
Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování 
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  
 

Proces testování (Singclean):  
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.  
2. Dohlížející osoba informuje testované způsobu a  průběhu odběru.  
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví si všechny komponenty          
za pomoci dohlížejících pedagogů.  
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4. Přiloženou zkumavku umístí dítě  do stojánku a připraví do ní roztok: lahvičku s reakčním 
roztokem otevře ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte  
6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.  
 
5. Testovaný si stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:  

 Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko.  

 Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.  
 
6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:  

 Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu.  

 Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.  

 Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním 
roztokem a otočte jej asi 10 x.  

 Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.  

 Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce 
kapaliny.  

 Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu 
stát.  

 Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku 
se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.  

 Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte 
test po uplynutí 20 minut.  

7.  Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.  
 
8.  Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.  
Po vyhodnocení testování odchází žáci s vyučujícím do třídy a následně bude probíhat výuka dle 

rozvrhu.  Ve třídě se dodržují přísná hygienická pravidla. Ve třídě se průběžně větrá. Žáci musí mít 

roušky, vyučující  respirátor. Přestávky tráví žáci ve třídě. Používají určené sociální zařízení. 

Na oběd žáci odchází dle rozpisu s vyučujícím do jídelny na oběd. V jídelně jsou dodržovány bezpečné 

rozestupy, u stolu sedí jen dva žáci. Žáci i pedagogové dodržují  bezpečné rozestupy a hygienická 

pravidla.  Žáci si sami  neberou  příbory , tácy ani skleničky s nápojem. Vše jim pracovnice školní 

jídelny připraví, žáci si odebírají již  tácy s jídlem i nápojem.  Po obědě odchází žáci do školní družiny, 

domů  nebo pokračují ve výuce. 

Po skončení výuky či školní družiny odchází žáci ze školy hlavním vchodem za dodržení  

bezpečnostních   a hygienických předpisů. 

Žáci přichází   do školy dle časového harmonogramu. Mimo testovací dny přichází hlavním vchodem.  

Zaměstnanci školy zajistí maximální bezpečnost všech žáků. 

Podrobné informace najdete na  webových stránkách MŠMT. Můžete také využít odkaz: 

testovani.edu.cz/pro-rodice. 

V Adamově  8. 4. 2021 

                                                                                   Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy 

http://testovani.edu.cz/

