
Důležité body k testování dětí v mateřince Perunce 
 

Účast na výuce je podmíněna účastí na testování. 

Testy se provádí samoodběrem, dětem je umožněna asistence třetí osoby (rodič). 

Testování se neprovádí 

- 48 hodin po prokázaném negativním testu PCR metodou 

- 90 dnů po prokázaném onemocnění COVID – 19 

- po provedeném očkování (po uplynutí 14 dnů od druhé dávky) 

 

Testování bude probíhat 2x týdně, pondělky a čtvrtky, nebo první den přítomnosti v mateřince. 

 

Jak testování probíhá: 

- všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého 

intervalu, kdy dítě vykonává samoodběr. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. 

- každé dítě obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty, 

- dítě stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů a pod dohledem rodiče. Během odběru vzorku by měla být hlavička 

výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou 

tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si dítě opět 

nasadí roušku. 

- vyhodnocení testu: vsuňte výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A), odstraňte lepicí proužek, 

učitelka nakape 6 kapek přiloženého roztoku, otočte tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavřete vyhodnocovací kartu a lehce 



přimáčkněte. Rodiče si všimnou, kolik je hodin a kdy uplyne 15 minut. Bohužel, podle prvních zkušeností, se výsledek testu 

nepříjemně často dostaví až za 20 – 30 minut. 

- děti s rodiči čekají na svém místě, dokud není možno test vyhodnotit. 

- výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

 

Pokud je výsledek negativní, je dítěti umožněna účast na prezenční výuce. 

Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test. 

Pokud je výsledek pozitivní, odchází dítě s rodičem z mateřské školy. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy 

(lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout. Učitelka vydá rodiči potvrzení o tom, že dítě bylo 

pozitivně testováno. Rodič telefonicky kontaktuje dětského lékaře, který je povinen vyplnit el.žádanku o kontrolní PCR test. 

Když se pozitivní výsledek objeví jiný než první den výuky v týdnu, opouští výuku i všechny děti, které s ním byly v kontaktu 

některý z předchozích dvou dnů. 

 

Dítě (pozitivně testované ve škole) se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního PCR testu, nebo po 

skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává dětský lékař. 

Dětem, které byly v předcházejících 2 dnech v jedné skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje 

osobní přítomnost v mateřské škole po dobu do zjištění výsledku kontrolního PCR testu onoho dítěte. Buď se pak mohou 

normálně vrátit, nebo celá skupina nastoupí karanténu. 


