
Otázky a odpovědi k testování PCR testy 

Vážení rodiče, milí žáci, 

jak jsme Vás již informovali, přechází škola na jinou formu testování, ve všech třídách bude probíhat 

informativní screening RT-PCR testy metodou pooling. Připravili jsme pro Vás ještě přehled 

základních informací a odpovědi na otázky, které by Vás v souvislosti s testováním mohly napadnout. 

Jak testování probíhá? 

Testování se provádí ze vzorku slin, jde o tzv. plivací test, tedy naprosto neinvazivní metodu odběru 

vzorků. Děti podle instrukcí plivnou do určené nádobky. Nádobky jsou označeny kódem a odvezeny 

do laboratoře. Nepředávají se žádné údaje o dítěti, informace o tom, který kód je přidělen dítěti, má 

pouze škola. 

Jaké jsou výhody tohoto typu testování? 

✓ Samoodběr vzorku je neinvazivní, velmi jednoduchý, děti ho dobře zvládnou i bez asistence 

rodičů. 

✓ Děti nemusí se vzorkem nijak manipulovat, vyhodnocovat ho apod. 

✓ Metoda testování je přesnější, výsledky jsou spolehlivější než u běžných antigenních testů. 

✓ Testování probíhá méně často než u antigenních testů, jen jednou za dva týdny. Potvrzení o 

negativním výsledku testu má delší platnost. 

Co je důležité dodržet, jak se na test připravit? 

Není třeba žádná zvláštní příprava, ale u tohoto typu testu je nezbytně nutné řídit se následujícím 

pokynem: 

20 MINUT PŘED ODBĚREM NEPÍT, NEJÍST, NEŽVÝKAT ŽVÝKAČKU, NEKOUŘIT 

Jak jsou sdělovány výsledky testu? 

✓ Laboratoř po vyhodnocení vzorků informuje ředitelku školy, výsledky jsou k dispozici v 

odpoledne nebo večer v den odběru. 

✓ Škola neprodleně individuálně informuje rodiče dětí v případě pozitivního výsledku testu. 

✓ O negativním výsledku jednotlivě neinformujeme, pokud se Vám nikdo ze školy neozve, 

znamená to, že test byl negativní. 

✓ Souhrnný přehled zaslaný laboratoří zveřejňujeme na webových stránkách školy. 

Co se děje v případě, že dítě v době testování není přítomno ve škole? 

✓ Testování probíhá vždy v pondělí ráno (před první vyučovací hodinou). Pokud dítě přijde do 

školy ten den později, nebo v testovací den vůbec ve škole není přítomno, musí se otestovat 

při příchodu do školy.  

✓ Individuální testování metodou PCR ze slin není možné zajistit, v takovém případě se tedy 

dítě otestuje antigenním testem, který má platnost jen jeden týden. Tento žák se tedy bude 

muset testovat antigenním testem v dalším týdnu znovu. 

✓ V případě, že by bylo žáků na individuální testování více, je možné domluvit s laboratoří 

vyhodnocení vzorků ze slin i v jiném termínu. 

 


