Výsledky a následné kroky testování
- Pozitivně testované dítě opouští v doprovodu zákonného zástupce nebo jím
pověřeného asistenta testování neprodleně mateřskou školu
- V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den
prezenčního vzdělávání v daném týdnu, vztahuje se na všechny děti, které byly
s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci prezenčního vzdělávání v některém
z předchozích dvou dnů, nutnost izolace a následné opuštění mateřské školy
- Mateřská škola dítě nejprve izoluje a zároveň kontaktuje zákonného zástupce,
aby si dítě neprodleně vyzvedl

Konfirmace a návrat
- Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu. Mateřská škola vydá
pozitivně testované osobě/zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl
pozitivně testován. Zákonný zástupce je povine n telefonicky nebo jiným
obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu
poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktického lékařství pro
děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního
vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto
vyšetření.
- Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď
po předložení negativního konfirmačního PCR testu nebo po skončení
povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel
zdravotních služeb.
- Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po
provedení PCR testu) v jedné třídě s dítětem, které má pozitivní výsledek
testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu zjištění
výsledku konfirmačního testu.
- V případě, že konfirmační test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného
AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále
informuje původně indikované kontakty. Všechny osoby se mohou vrátit
k prezenčnímu vzdělávání bez dalších potřebných kroků.
- V případě, že konfirmační test potvrdí infekci u pozitivně testovaného, je
zákonný zástupce povinen okamžitě informovat školu. Škola následně

bezodkladně zašle KHS seznam dětí, které byly v kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.
- Pokud je v důsledku krizových opatření nebo nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné
třídy, přechází děti na distanční výuku
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