
 Informace k testování žáků na ZŠ Velvary 
 
Testování bude probíhat dle instruktážního videa (zveřejněno na těchto stránkách) v pondělí 
a ve čtvrtek v testovacích prostorách, proto se žáci před testováním budou shromažďovat 
na určených místech (viz tabulka) 

 

Testovací prostor Shromažďovací místo 

Tělocvična školy Pingpongové stoly na školním dvoře 

Sokolovna Před sokolovnou 

Učebna č. 6 (tzv. multimediálka) Před hlavním vchodem 

Učebna č. 36 (školní klub) Před bočním vchodem 

 
Doporučujeme načasovat příchod žáků 5 minut předem, tedy v případě 1. skupiny 
v 7:45 a v případě 2. skupiny v 8:25.  
V případě, že se testování první skupiny prodlouží, paní učitelky si děti převezmou a 
společně s dětmi vyčkají na další pokyny. 
U testování malých dětí je umožněna přítomnost zákonných zástupců. Vážení rodiče, 
zvažte, zda důvěřujete personálu školy a zda této možnosti využijete. Přítomnost 
dalších osob v testovacích prostorách zvýší případné riziko přenosu nákazy. 
V případě, že trváte na své přítomnosti při testování dětí, prosíme o respektování 
žádosti o předložení dokladu o Vaší negativitě (např. certifikát o očkování, či doklad o 
negativním testu). Je-li však možné, vzhledem k níže uvedeným skutečnostem, abyste 
vyčkali do konce testování v místě shromažďování dětí, uvítáme to. Protože, 
v případě pozitivity dětí musí škola postupovat dle upřesňujících schémat (jsou zde ke 
stažení). Z nich je zřejmé, že se pozitivní žák nemůže zúčastnit prezenční výuky a je 
předán zákonnému zástupci. Při pozitivitě jednoho žáka při čtvrtečním testování 
odchází celá třída (tedy i žáci negativní) domů na distanční výuku. Čas zahájení 
distanční výuky upřesní vyučující. Pozitivní žák je předán zákonným zástupcům a musí 
podstoupit PCR test. Proto v případě, že si zákonný zástupce nebo jím pověřená 
osoba nevyzvedne žáka bezprostředně po testování, je nutné zajistit, aby bezpečně 
opustil školu. Žádáme Vás, zákonné zástupce, o aktualizování dat pomocí dotazníku, 
který je ke stažení zde. 
 
Žák, který není v době testování přítomen ve škole, bude otestován bezprostředně po 
svém příchodu. Dalšího testování se účastní již se svými spolužáky. 
 
O každém testování je veden přesný písemný zápis. Na požádání může škola vydat 
žákům doklad o výsledku jejich testu, kterým se v případě potřeby může žák prokázat 
v jiné instituci (např. v ZUŠ či ve středisku volného času) a nemusí být opakovaně 
testován. Tento doklad bude po vyžádání k vyzvednutí na recepci školy. 
 
Testováni nemusí být žáci: 
A. kteří prokazatelně prodělali onemocnění Covid – 19 a mohou to doložit úředním 
dokladem (např. lékařskou zprávou) a to po dobu 90 dní ode den prvního pozitivního 
PCR testu 
 
B. byli testováni v jiném zařízení a doloží negativní výsledek testu, ne starší 48 hodin  



Prosíme, děti s těmito příznaky do školy neposílejte: 
 

- Zvýšená tělěsná teplota 
- Suchý kašel 
- Dušnost 
- Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 
- Ztráta chuti a čichu 
- Bolest v krku 
- Bolest svalů a kloubů 
- Rýma/ucpaný nos 
- Bolest hlavy 

 
 
Děkujeme za spolupráci. Věříme, že společně tuto nepříjemnou dobu překonáme. 


