Inštrukcia pre kloktacie testy
(spoločná inštrukcia pre všetky kraje v SR)

ČO SÚ KLOKTACIE TESTY A AKO FUNGUJÚ?
Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny
žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho
personálu, len pod dohľadom osoby (napr. zodpovedná osoba, triedny učiteľ, iný
zamestnanec školy alebo aj napríklad zákonný zástupca, s ktorou má škola uzavretú zmluvu
o dobrovoľníctve na tento účel), ktorá dobrovoľne vykoná dozor pri odbere vzorky. Odobraté
vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok
testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).
Tento druh testovania, z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka, sa
vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARSCoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia detekcia prítomnosti vírusu
SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom
výplachu ústnej dutiny predstavuje menej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom
z nosohltana.
Účasť na kloktacom testovaní je dobrovoľná. Testovanie je bezplatné. Pri odbere vzorky nie
sú potrebné žiadne špeciálne ochranné pomôcky okrem bežne používaných, ako je
respirátor, rúško alebo štít, môžu sa použiť aj ochranné gumene rukavice.
Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov
škôl, ani pre zákonných zástupcov). V prípade podozrenia z výskytu ochorenia SARS-CoV-2
alebo v prípade záujmu zákonných zástupcov žiakov je možné pretestovanie kloktacím testom
žiakov I. stupňa (odporúčame hlavne 3. a 4. ročník). Žiak na II. stupni základnej školy môže byť
v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak
preukazovať platný výsledok testu.
Školy si naďalej môžu zadávať aj požiadavku na antigénové testy tak, ako doteraz a testovať
tak svojich zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej
domácnosti alebo žiakov na II. stupni, ktorí sa neotestujú kloktacími testami a zúčastňujú sa
prezenčnej formy vzdelávania.

AKO ŠKOLA POSTUPUJE, KEĎ MÁ ZÁUJEM O KLOKTACIE TESTY?
Škola si predovšetkým zistí záujem o takýto druh testovania, a to prostredníctvom získania
súhlasu zákonných zástupcov. Vzory súhlasov potrebných na vykonanie kloktacích testov sú
uverejnené na webovej stránke https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ Príloha č. 1A „Súhlas dotknutej osoby“ a Príloha č.1B - „Zber údajov“, kde zákonný zástupca žiaka uvádza
súhlas, že môže byť bez jeho prítomnosti pod dohľadom školy žiakovi odobraná vzorka
kloktaním za účelom vykonania PCR testu poskytovateľom služby a súhlasí so zberom jeho
osobných údajov, a to na obdobie trvania testovania alebo do odvolania. V prípade, že
zákonný zástupca nebude súhlasiť s testovaním kloktacími testami, žiak II. stupňa sa bude
naďalej preukazovať výsledkom z antigénového testovania.
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AKO ŠKOLA POŽIADA O KLOKTACIE TESTY?
Ak škola zistí záujem zákonných zástupcov, nahlási svoj záujem o vykonanie kloktacích testov
pre žiakov cez online formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke ministerstva:
https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj. Online formulár vypĺňa riaditeľ školy, ktorý sa
prihlasuje pod svojim EDU ID a uvedie zodpovednú osobu za školu, ktorá bude zodpovedať za
testovanie kloktaním v škole, jej kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mailová adresa, tel.
číslo), údaje o riaditeľovi (meno a priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo), požadovaný počet
žiakov, ktorí sa budú testovať a počet požadovaných kloktacích testov na jedno kolo
testovania.
Riaditeľ školy nahlasuje množstvo požadovaných kloktacích testov na jedno najbližšie
testovacie kolo pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania alebo je u nich
predpoklad, že po pretestovaní nastúpia na prezenčnú formu vzdelávania a ktorých zákonní
zástupcovia súhlasia s pretestovaním žiakov. Testovacie kolá sa vykonávajú v týždňových
intervaloch (7 dní) a je potrebné na každé testovacie kolo znovu požiadať o takýto typ
testovania prostredníctvom online formulára s aktuálnymi požiadavkami.

AKO BUDÚ ODBEROVÉ SADY DORUČENÉ NA ŠKOLY?
Po prejavení záujmu cez formulár bude požiadavka spracovaná Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR a zaslaná poskytovateľovi služby. O predpokladanom termíne doručenia
odberových sád bude informovaná zodpovedná osoba, ktorá bola uvedená vo formulári,
poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby distribuuje a zbiera odberové sady priamo do a
zo školy.

AKO SA PRIPRAVIŤ NA TESTOVANIE KLOKTANÍM?
Škola vyberie miesto, kde prebehne samotné odoberanie vzorky podľa možností škole
dostupným. Miesto má byť dobre vetrané, pri vstupe umiestnená dezinfekcia na ruky
a umiestnená odberná nádoba (napríklad krabica od odberových sád), kde sa budú odkladať
zozbierané použité odberové sady.

AKO PREBIEHA SAMOTNÉ TESTOVANIE KLOKTANÍM?
Škola upovedomí zákonných zástupcov žiakov, ako aj samotných žiakov o termíne odoberania
vzoriek. Testovanie kloktacími testami prebieha v škole bez prítomnosti zákonného
zástupcu pod dohľadom osoby (napr. zodpovedná osoba, triedny učiteľ, iný zamestnanec
školy alebo zákonný zástupca, s ktorou má škola uzavretú zmluvu o dobrovoľníctve na tento
účel), ktorá dobrovoľne vykoná dozor pri odbere vzorky. Následne zorganizuje za prísneho
dodržiavania epidemiologických opatrení (ROR – ruky, odstup, rúška) v interiéri alebo
v exteriéri areálu školy (podľa technických a poveternostných podmienok) ) samotné
odoberanie vzoriek. Poskytovateľ služby zabezpečuje pre školy inštruktážne letáky, ako aj
inštruktážne videá a odborné konzultácie.
Samotný postup odberu vzorky je jednoduchý a bezpečný. Pred začiatkom odoberania
vzoriek škola poučí žiakov, ako má prebiehať odoberanie vzorky a zároveň počas odoberania
vzorky dohliada na dodržiavanie postupu pri výkone odberu vzorky. Zodpovedná osoba je
pred samotným začiatkom odoberania vzoriek zaškolená poskytovateľom služby.
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Odber vzorky od žiaka je vykonávaný prostredníctvom odberovej sady, ktorá obsahuje
odberovú skúmavku, fyziologický roztok alebo nádobu na čistú vodu z vodovodu (záleží od
výrobcu odberovej sady), môže obsahovať aj slamku slúžiacu na transport vzorky z úst do
skúmavky, leták/štítok s identifikačným číslom vzorky, absorpčný papierik a bezpečnostné
obalové vrecúško na odobratú vzorku za účelom ochrany vzorky a okolia pri transporte.
Žiak si vyberie z odberovej sady nádobku s fyziologickým roztokom (roztok je zdravotne
nezávadný pri prípadnom prehltnutí nenastáva žiadny problém, nevzniká žiadna alergická
reakcia) alebo nádobu na čistú vodu z vodovodu (nádobku si naplní vodou z vodovodu)
a následne si fyziologický roztok alebo čistú vodu naleje žiak do úst a začína výplach ústnej
dutiny. Výplach ústnej dutiny má presne stanovený čas, ktorý uvádza poskytovateľ služby
v základnej inštruktáži, v priemere trvá výplach cca 1 minútu. Následne žiak pomocou slamky
alebo bez nej premiestni vzorku z úst do skúmavky. Odobratú vzorku v skúmavke žiak zabalí
do priloženého bezpečnostného obalového vrecúška, a tým je odoberanie vzorky ukončené.
Škola na základe inštrukcií poskytovateľa služby dokončí administratívne úkony spojené
s registráciou žiakov na testovanie (štandardne vyhotovuje zoznamy s identifikačnými údajmi
testovaných žiakov a údajmi ich zákonných zástupcov potrebných na doručenie výsledku
testovanej vzorky). Následne riadne zabalené odobraté vzorky pripraví zodpovedná osoba na
odovzdanie poskytovateľovi služby.

KTO VYZDVIHNE POUŽITÉ ODBEROVÉ SADY?
Škola prostredníctvom nimi určenej zodpovednej osoby komunikuje s poskytovateľom služby
pri preberaní a odovzdávaní odberových sád, s ktorým si dohodne čas a miesto preberania
resp. odovzdávania odobratých vzoriek. Poskytovateľ služby distribuuje a zbiera odberové
sady priamo do a zo školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich
vyhodnotí PCR testom.

KEDY A AKO SA ŠKOLY A ŽIACI DOZVEDIA VÝSLEDOK TESTOVANIA?
Zákonní zástupcovia žiakov a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu
najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby, a to
buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu. Škola dostane emailom od
poskytovateľa služby sumárnu anonymizovanú informáciu o výsledkoch testovania žiakov vo
formáte celkového počtu negatívne alebo pozitívne testovaných žiakov na prítomnosť vírusu
SARS-CoV-2 v štruktúre buď za celú školu alebo za jednotlivé testované skupiny. V prípade
výskytu pozitívne testovaného žiaka, škola následne postupuje podľa aktuálne platných
pravidiel školského covid semaforu.
V prípade potreby zodpovedania ďalších doplňujúcich otázok pri zadávaní požiadavky do
online formuláru nás môžete kontaktovať call centrum na bezplatnom čísle 0800 138 033,
prostredníctvom e-mailu na adrese kloktanie@minedu.sk. Viac informácií nájdete tiež na
Kloktacie testy na školách | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(minedu.sk).
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