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Manuál pro školy 

 

1) Před odběrem je potřeba vyplnit UZIS tabulku Nazevskoly-trida.xlsx se všemi údaji 

žáků – pro každou skupinu/třídu jedna tabulka (např. min 15 max 30 žáků)  

Např. ZŠDobříš-4A 

 

Tabulka je opatřená heslem: „12Spadia34“ jelikož jsou v ní citlivé údaje. 

 

– vyplňte dle návodu v příloze: Tabulka pro sdělování požadavků – červené sloupce 
nevyplňujte, sloupce jsou určeny pro laboratoř.  
 
 
2) Po vyplnění tabulky, spusťte automatickou kontrolu údajů na druhém listu. 
- Opraví se chyby a doplní se některé sloupce viz. Popis. Červeně vyznačené buňky opravte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) V tabulce se nachází list Tisk – který se automaticky propisuje  

- Je třeba vytisknout k testování 
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4) Tabulku uložte pod názvem:  Název školy-třída.xlsx a zašlete na email: 

ivana.sousedova@spadia.cz 

- Pokud budete mít 5 skupin = 5 tabulek  

- Nejpozději v den testování ráno 

 

5) Samotné testování je velmi jednoduché – viz. Manual_CZ_Resaliva nebo přiložené 

video zde.  

- Manuál i video může sdílet na školních stránkách nebo poslat rodičům. 

 
6) Jedná se o jednoduchý odběr vzorku ze slin, kde ve zkumavce je umístěný vatový 

tampón, který se vloží do úst a 1-2minuty se ponechá v ústech, aby dostatečně nasákl 

slinami. Pak se vrátí zpět do zkumavky. 

- Zkumavka se skládá z více částí, ale pouze se otevře vrchní víčko, kde je tampón a 

znova pak zavře. Vatový tampón musí zůstat ve střední části zkumavky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Zkumavku označte čárkovým kódem a druhý kód ze dvojice nalepte do tabulky ke 

jménu.  

- Kód na zkumavce nesmí přesahovat přes víčko a měl by být dobře nalepený, aby se 

neodlepoval. 

 

mailto:ivana.sousedova@spadia.cz
https://youtu.be/2mO3EY7wVys
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- Kódy jsou na archu A4 vždy ve dvojicích vedle sebe 

 

8) Všechny vzorky z každé skupiny stáhněte gumičkou vložte zvlášť do sáčku nebo 

obálky a přiložte vytištěný seznam s nalepenými kódy. 

- Na sáček/obálku napište název školy a třídy nebo libovolně označte, aby bylo jasné, 

že jsou tam vzorky  

 

9) Všechny sáčky/obálky předejte řidiči, který vzorky doručí do laboratoře.  

 

10) Výsledky vyšetření zašleme elektronicky nejpozději do 24 hodin od doručení vzorku 

do laboratoře.  

 

- Každý žák dostane informaci sms na uvedené telefonní číslo. 

 

- Na Váš email Vám zašleme přehled výsledků celé školy druhý den ráno. 

 

- Dostanete i přístup do webové aplikace Virtuallab, kde uvidíte taky všechny výsledky.  

(přihlašovací údaje zašleme zvlášť i s odkazem a manuálem pro přihlášení). 
 


