
Proces samotestování v MŠ 
 

Vstup do MŠ bude v den testování (pondělí a středa přes zahradu MŠ zelenou velkou vjezdovou 

bránou) z ulice Ke Kouli. 

 

 

 

Všichni mají po celou dobu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy 

testovanému dítěti odebíráte stěr z nosu. 

 

Na zahradě mohou stát jen 4 dvojice (dítě a jeden doprovod). Dvojice stojí na stanovištích 1-4 

označených lavičkou 2 metry od sebe. Děti nemohou při čekání využívat herní prvky zahrady, čekají 

se svým doprovodem. Postupují směrem ke vstupu do MŠ. 

 

Pokud jsou na zahradě 4 dvojice (připravená stanoviště 1-4 jsou obsazená) ostatní čekají na ulici. 

Mimo prostor zahrady. Udržujte prosím potřebné rozestupy.  

 

  

Při čekání na jednotlivých stanovištích prosím věnujte pozornost vyvěšeným informacím o postupu 

samotestování. 

 

Na stanovišti 4 (před dveřmi ze zahrady do MŠ) prosím vyčkejte do doby, než vyjde již otestovaná 

dvojice, nebo vás vyzve pracovník MŠ ke vstupu do budovy. 

Před vstupem do budovy si vydezinfikujte ruce. 

Po vstupu do budovy sejděte do suterénu MŠ. 

Přistoupíte k odběrovému místu 1-4 

Dohlížející osoba MŠ vám předá testovací sadu a popíše ji jménem. 

Dítě se posadí na připravenou židli. 

Rozbalí a připraví všechny části sady (testovací karta, výtěrová tyčinka).  

TEST – probíhá za pomoci dospělého doprovodu.  

Testované dítě stahuje roušku a jeho doprovod mu provede odběr z nosu. Během odběru vzorku by 

měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a přiložena na sliznici nosu.  



5krát jím obkružte vnitřní stranu nosní dírky, následně oderte vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z 

druhé nosní dírky stejným způsobem. 

Aby měl odběr smysl, snažte se odebrat co nejvíce sekretu.  

Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.  

Dohlížející osoba MŠ kontroluje správnost provedení samotestu.  

Doprovázející osoba pokračuje krokem vyhodnocení testu:  

- otevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z B do otvoru A) 

- odstraňuje lepicí proužek 

- nakape 6 kapek přiloženého roztoku 

- otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět 

- uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne 

- test položí na připravený stůl 

-dohlížející osoba označí test časovým údajem a spouští se odpočet času k vyhodnocení v délce 15 

minut 

 

Neprodleně opusťte prostor MŠ a zahrady  malou brankou u popelnic.  

Za 15 minut přejděte k hlavnímu vstupu do MŠ z ulice Sokolovská 513/182. 

Bude vám sdělen výsledek testu. 

 

Negativní výsledek testu znamená, že dítě bude přijato u skleněných dveří pracovníkem MŠ 

k docházce do MŠ. Doprovázející osoba dítěte nevstupuje do prostor za skleněnými dveřmi. 

Pracovníkovi MŠ nahlaste, kdy si dítě z MŠ vyzvednete. 

Dítěti s sebou dejte tašku s oblečením do třídy a oblečením na zahradu. Tedy tričko a kalhoty do třídy 

a jiné kalhoty a mikinu na zahradu, náhradní oblečení. 

 

Při pozitivním výsledku obdržíte potvrzení a odejdete na PCR test na odběrové místo podle vaší 

volby.  

 

Testovat se nemusí děti: 

 

- u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC 

antigenního testu (ne starší než 48 hodin) provedeném v zdravotnickém testovacíma místě a které 

zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

 

-které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s 

pozitivním výsledkem. To doložíte (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z 

laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

 

Tyto děti přijdou hlavních vchodem do MŠ. Jejich doprovázející osoba doloží pracovníkovi MŠ, že dítě 

nemusí být testováno příslušným dokladem. Dítě s taškou s převlečením bude přijato k docházce do 

MŠ. Doprovázející osoba dítěte nevstupuje do prostor za skleněnými dveřmi. 

 

 

 


