
Testování dětí 
Dětem se umožňuje osobní přítomnost v mateřské škole pouze tehdy, pokud: 

 nemá příznaky onemocnění COVID-19 
 podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, 

který byl proveden přímo v mateřské škole a prokáže negativní výsledek tohoto 
vyšetření. 
 

Testování v naší mateřské škole bude probíhat antigenním testem Singclean. 

Všichni přítomní (včetně dětí) mají po celou dobu testování správně nasazené roušky nebo 
respirátory, vyjma krátkého intervalu při odběru vzorků testovanému. 

Instruktážní video k testování: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 

Frekvence testování: 

Testování bude probíhat za asistence zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby přímo v 
MŠ a pod dohledem určené osoby z mateřské školy 2x týdně. 

První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v 
pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a 
maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek). 

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. 

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho 
příchodu. Dále pokračuje dle rozvrhu v testování s ostatními. 

Průběh testování: 

Rodič s dítětem vyčká na výzvu ke vstupu do mateřské školy. Vstoupí do příslušné testovací 
místnosti (označené šatny určené k testování) a provede s dítětem antigenní test. Po odběru 
rodič odchází z MŠ a dítě vyčká 15minut na výsledek testu pod dohledem pověřené osoby. 
Pokud bude test pozitivní, zákonný zástupce bude telefonicky vyzván k okamžitému 
vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Je nutné mít před odchodem do zaměstnání časovou 
rezervu pro případné komplikace (neprůkaznost testu a jeho opakování). 

Testovat se nemusí děti, které: 

 doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní 
(potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické 
podobě) 

 byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 
48 hodin 

 jsou očkované (což děti nejsou). 

Pokud je výsledek testu negativní: 

 dítě si odloží roušku do igelitového sáčku a při odchodu si roušku domů odnese. Pro 
potřebu školy musí mít k dispozici i náhradní roušku v polici v šatně.  



 po převlečení dítě odchází do příslušné třídy. 

Pokud bude výsledek preventivního testu pozitivní: 

 Škola: 

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, škola bude kontaktovat zákonného 
zástupce dítěte. Vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času 
provedení testu. Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob. 

 Zákonný zástupce: 

Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ve škole vyzvednout.  

Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu  
praktického lékaře pro děti a dorost.  

 Lékař: 

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní 
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Dítě, které mělo preventivní test pozitivní, je 
povinno se tomuto vyšetření podrobit. Do té doby by se nemělo pohybovat na veřejnosti. 

 Pozitivní dítě: 

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 
2 dny před provedením testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen 
nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v 
případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný 
na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.  

 Ostatní děti ve třídě: 

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před s “pozitivním” 
dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítěte, 
které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.  

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, musí být výsledek oznámen a doložen škole. Ta 
dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny děti se mohou po této 
skutečnosti vrátit k prezenční výuce. 

 Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu. 

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před 
provedením testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě.  

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 
sankcionována. Důsledkem je však nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Škola 
bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční 
způsob vzdělávání. 

 

Webový informační portál: 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 


