
Informace k testování – manuál nejen pro rodiče 

 

 Žák z 1. – 3. ročníku má dvě možnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 Žák 4. a 5.ročníku má jen jednu možnost 

 

Pár slov k průběhu testování… 

 byly nám přiděleny testy Singclean 

 postup: 

1. Přiloženou zkumavku umístíme do stojánku – tak by to bylo, kdybychom 

dostaly stojánky , čili musíme to zvládnout bez stojánku – NENÍ 

PROBLÉM! 

2. Do zkumavky připravíme roztok – lahvičku s roztokem otevřeme 

ukroucením, stiskem nakapeme do zkumavky 6 kapek – NEDOTÝKAT SE 

ZKUMAVKY! 

3. Provedení samoodběru – tampon zasunout do nosní dírky hluboko asi do 

poloviny nosu (u dospělých je uvedeno 2,5 cm) – 5x jím pohladíme nosní 

sliznici v jedné dírce a pak ve druhé (aby jí to nebylo líto). 

4. Vyhodnocení testu – PRACOVNÍ NÁZEV TÉTO FÁZE JE „PRAČKA – ŽDÍMAČKA“ 

   
 Tampon se vzorkem strčíme do zkumavky- otočíme tamponkem asi 10x 

(fáze PRAČKA) a následně zatlačíme na stěnu zkumavky - čekáme 1 

minutu – stiskneme prsty zkumavku a vytahujeme tampon (fáze 

ŽDÍMAČKA) – snažíme se z tamponu dostat maximum tekutiny. 

 Zkumavku pevně zavřeme kapátkem a necháme 1 min. stát. (DRŽÍME 

V RUCE VE SVISLÉ POLOZE – SIMULUJEME STOJÁNEK) 

 Na testovací kazetu nakapeme 3 kapky odstátého roztoku se vzorkem 

do otvoru pro vzorek. 

 Dohlížející osoba spouští časomíru – testu běží 15 minut.  

NAPĚTÍ BY SE DALO KRÁJET 

Otestuje se za asistence rodičů ve 

vymezené místnosti. Příchod musí 

být předem domluven, místnost 

využívá primárně MŠ). Bude-li ráno 

více jak 15°C, může se testovat 

venku. 

Po dezinfekci rukou odchází 

ihned do třídy, kde se 

otestuje sám, za dohledu 

pověřené osoby (paní 

učitelky). 



Co se stane, když žákovi vyjde pozitivní test? 

Jak bude reagovat škola a jak bude reagovat rodič? 

 Škola po zjištění pozitivního testu okamžitě volá zákonným 

zástupcům. 

 Žák čeká v izolované místnosti (nebo venku)pod dohledem určené 

osoby do příchodu zákonných zástupců…. 

    nebo 

žák odchází okamžitě domů, má-li k tomu písemný souhlas 

zákonných zástupců, který do školy doložil. 

 Zákonný zástupce je povinen si dítě vyzvednout co nejdříve. 

 Zákonný zástupce (nebo žák) dostane písemné potvrzení o 

pozitivním výsledku AG-testu. 

 Zákonný zástupce musí neprodleně o této skutečnosti informovat 

„svého“ obvodního lékaře pro děti a dorost. Ten je povinen 

rozhodnout o indikaci konfirmačního (ověřovacího) vyšetření 

metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto 

vyšetření. 

 Základní škola zároveň podává informace o výsledcích testování 

KHS. Zároveň hlásí seznam dětí/ žáků, kteří byli v kontaktu 

s pozitivně testovaným během předešlých 2 dnů. 

 

 

 

Vážení rodiče, víme, že informací je mnoho 

……….proto nezapomeňte….. 

V případě dotazů jsme na drátě… 

(601 352 324 nebo e-mail: zs.sazavka@seznam.cz) 

 

 

 


