
TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

DOPORUČPři testování dětí ve škole ošetřete psychickou pohodu a komunikaci 
s dítětem-žákem: před, v průběhu i po samotném testování.

CO DOPORUČUJEME?

 � Informujte dítě srozumitelně a přiměřeně jeho věku, o co 
se jedná a proč je testování nezbytné.

Např. „Jak jsi asi slyšel/a, budeme se teď testovat. Není to nijak 
složité. Zvládneš to dobře. Podívej, je to taková štětička, jako 
když si člověk čistí uši. Dáš si jí jenom na kraj nosu, dovnitř 
a napočítáš pět otočení a teď to stejné ve druhé dírce. Tadyhle to 
dáme na papírek a počkáme spolu všichni na výsledek.“

 � Povzbuďte dítě a rozptylte jeho obavy a strach, vysvětlete mu, že to 
může být nepříjemné, ale opravdu jen chvilku.

Např. „Některé děti říkají, že je to trochu lechtá, tak jsem zvědavý/zvědavá, 
jak to budeš mít ty. Zvláštní, když člověk něco zažívá poprvé, viď. Já už 
jsem to dneska taky zažil/a, je to jako když si štětičkou vytíráš ucho nebo 
se dloubeš v nose.“  Nebo:  „Ani to nebolí, spíš je to zvláštní, jako když se 
děje něco poprvé, co člověk ještě nikdy nezažil. Většina dětí říká, že je 
štětičky lechtají.“

 � Odpovídejte dítěti na všechny související dotazy. 

Např. „Ano, kdyby test vyšel pozitivní, zavolali bychom vašim, nešel/nešla bys do školy, jak 
říkáš, a jeli byste ještě na jeden potvrzovací test do nemocnice. A tam by se vidělo, jestli by 
vyšel zase pozitivní, když tak bys byl/a dalších 10 dní doma. Pokud by vyšel negativní, tak 
hned jak by vám zítra domů přišly výsledky, mohl/a bys zase do školy chodit.“

 � Citlivě dítě informujte o výsledku testování a dalších krocích. 

Např. „Tak tenhle test ukazuje dvě čárky a znamená to, že je pozitivní. 
Kvůli tomu vlastně to testování děláme, aby se na tyhle dvě čárky mohlo 
přijít. Takže je dobrá zpráva, že ty testy dělají svoji práci. Teď ti řeknu, jak 
věci budou. Zavoláme spolu vašim a domluvíme se, kdo z rodiny si pro 
tebe přijede. A do té doby tady máme hernu/knížky/kreslení a já/tady paní 
učitelka/asistentka Jiřinka s tebou na ně počkáme.“


