
                                              Testování od 17. 1. 2022 

 

Od 17. ledna probíhá testování ve škole jednou týdně, a to v pondělí. 

Testování se týká žáků i zaměstnanců, jak neočkovaných, tak očkovaných i 

těch, kteří prodělali nemoc.  

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?  

 Po testování budete ihned ze školy telefonicky kontaktováni a zajistíte 

neprodleně vyzvednutí vašeho dítěte.   

 Škola Vám vystaví potvrzení a zadá informace o pozitivním testu do systému 

dat CFA. Vám přijde během dne SMS zpráva s číslem eŽádanky.  

 Po obdržení této zprávy půjdete s dítětem na libovolné odběrové místo, které 

provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve 

rezervovat termín. 

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na Covid-19?  

Pokud je některý ze spolužáků pozitivní v rámci antigenního testování, nastupuje 

celá třída tzv. režim test-to-stay.  

 To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až 

do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR 

testu. Pokud se potvrdí pozitivní výsledek testu- nastupuje celá třída do        

5 denní karantény v režimu online výuky.   

 Pro celou třídu do výsledku testu platí ve škole speciální režimová opatření – 

nošení roušky, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních 

a děti jsou oddělené od dalších žáků.  

 Škola také vykazuje do systému dat CFA rizikové kontakty v rámci školy- 

spolužáci. Opět obdržíte v tomto případě sms od KHS s dalšími informacemi          

o karanténě.  

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?  

Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického 

lékaře pro děti a dorost.  

 Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k 

sebetrasování. Platí také povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu 

vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci 

rodiny.  


