
INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ TESTOVANÝCH NA COVID-19

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola spustila pilotní projekt informativního 
screeningu RT-PCR testování žáků na COVID-19 metodou pooling. Pilotní projekt bude 
realizovat renomovaná společnost Anygence. 

Plošné testování je klíčové pro rychlý návrat dětí do škol a zajištění bezpečného prostředí 
pro jejich výuku. Uvědomujeme si citlivost situace, a proto jsme pro Vás připravili 
přehledný souhrn důležitých informací, které poskytují odpovědi na nejčastější dotazy.  
Pravidelné testování a postupné očkování je cesta, která nás společně dovede zpět do 
normálního života.
__________________________________________________________________

Proč je nutné testovat?
Testování přesnými RT-PCR testy umožní včasné odhalení a karanténu nakaženého 
dítěte a zamezí tak šíření koronaviru ve školním kolektivu. To je základní předpoklad pro 
návrat dětí do škol, bez nutnosti rotační výuky. 

Společnost Anygence pro nás zajistí testování žáků na COVID-19:
1/ příjezd koordinačního týmu
2/ asistence žákům při samoodběru
3/ vyhodnocení testu informativního screeningu RT-PCR
4/ likvidace odpadu
5/ předání výsledku vedení školy

Jak pooling funguje?
Zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že se z odebraných vzorků od čtyřech žáků vytvoří 
jeden skupinový vzorek pro zpracování metodou PCR v certifikované laboratoři. Pokud je 
mezi nimi pozitivní vzorek, prověří se každý zvlášť. 

PRAVIDLA PŘED TESTOVÁNÍM
Pro správný a přesný výsledek testu je důležité dodržet základní pravidla.
20 minut před odběrem NEPÍT, NEJÍST, NEKOUŘIT A NEŽVÝKAT ŽVÝKAČKU.

Termín a místo odběru
Testování bude probíhat jednou týdně v prostorách školy. Přesný termín a čas určí vedení 
školy.

Metoda odběru
Odběry jsou snadné a bezbolestné, jsou prováděny  ze slin. Po celou dobu odběrů bude 
žákům asistovat tým koordinátorů, kteří odebrané vzorky převezmou.

Kdy budou výsledky?
Výsledek testu bude znám tentýž den.
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Jak bude výsledek předán
Výsledek testu je předán vedení školy v souladu s platnou legislativní úpravou ochrany 
osobních údajů. V případě pozitivního vzorku Vás bude vedení školy kontaktovat. 

Výsledky testu
Negativní: žák může nastoupit do školy, dle instrukcí vedení školy

Pozitivní: v případě pozitivního záchytu screeningové metody společnost Anygence 
informuje vedení školy, které následně kontaktuje zákonného zástupce. Zákonný zástupce 
kontaktuje neprodleně  praktického/dětského lékaře žáka a požádá o vystavení žádanky 
na diagnostické vyšetření RT-PCR, které potvrdí předpoklad pozitivního vzorku. Se 
žádankou vyhledejte jakékoliv nejbližší odběrové místo.
Pro žáky školy a jejich rodinné příslušníky nabízí společnost Anygence přednostní 
testování bez nutnosti objednání na pobočce Praha 1, ulice Revoluční. 

Příznaky onemocnění
Pokud pociťuje žák akutní příznaky onemocnění COVID-19 (teplota 38,5 – 40 °C, kašel, 
bolesti na hrudi, dehydratace apod.), na testování do školy nejde a je nutné postupovat dle 
nařízení Krajské hygienické stanice. 

O Anygence
Společnost Anygence se dlouhodobě věnuje 
výzkumu v oblastech lékařské diagnostiky a 
deterministické umělé inteligence. V kontextu 
pandemie se firma soustředí na rozvoj a 
praktickou dostupnost všech relevantních metod 
tak, aby umožnila obyvatelům ČR co nejrychlejší 
návrat k běžnému a plnohodnotnému životu. 
Anygence provozuje odběrová místa pro 
antigenní i PCR testování v Praze, Brně, Ostavě 
i dalších městech a disponuje mobilními týmy pro 
provádění testů kdekoliv je potřeba. Testovacích  
služeb Anygence využilo již přes 200 000 klientů.
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