
O plošném testování na školách - absurdní drama 
 

Zvedá se opona, 1. dějství 
Někdy na pomezí jara a zimy, 6.00 ráno, u Humáčků doma. "Emilku 
vstávej, dneska musíme do školy dřív, máte testy." "Vždyť jsme se 
testovali včera odpoledne, než jsme šli k babičce. Proč musím 
znovu?" "Právě, jsi zdravý, nic se nemůže stát. A já musím do práce." 
 
7.15, před školou se hloučkují stovky dětí a rodičů, osmák se líbá se 
sedmačkou, skupinka deváťáků společně pokuřuje v závětří. "Prosim 
Vás, první stupeň půjde do svých tříd v přízemí, šesťáci a sedmáci 
zůstanou v šatnách, osmáci do jídelny, deváťáci do tělocvičny. Tam 
Vám vydáme testy. Do horních pater školy zatím nikdo nevstoupí. Je 
to stejné jako před týdnem, všude jsou šipky." Maminka se loučí s 
plačící třeťačkou. "Neplač, Jiřinko, jenom to tak lehce zatlačí v 
nosánku, to vydržíš, jsi už velká holka. A už to přece znáš. Pošli mi 
pak SMS, jestli jsi prošla." Proboha, ať to má dneska holka dobrý, 
musím být za půl hodiny v kanceláři, myslí si maminka v duchu, když 
Jiřinčiny copánky mizí v budově. Děti se pomalu procpávají dveřmi 
do školy, na dvoře za chvilku zůstanou jen desítky rodičů, které 
čekají, jak jejich potomci z nižších ročníků tentokrát dopadnou. 
 
7.35, ve třídě 4. A. "Alenko, kde máš ten test?" "Ale pančelko, já jsem 
Vám ho už odevzdávala!" "Aha, tak to bude asi tenhle." Paní učitelka 
za katedrou pečlivě páruje užité testy a jména. "Děti, gratuluju, 
dneska je to v pořádku. Jenom Emilek je pozitivní." Všechny děti ve 
třídě se na Emila otočí, některé se podvědomě odtahují, chlapec 
proviněním klopí oči. "Emile, prosím Tě vezmi si tašku, musíš domů. 
Máš tu rodiče?" Emil začíná pomalu natahovat. "Ale my jsme včera 
byli u babičky a test jsem měl v pořádku." "To se nedá nic dělat, přece 
víš, jak to chodí. A rychle, ať nenakazíš ostatní. Péťo, na chvilku si 
od Emila odsedni, než se sbalí." 
 
7.50, před školou. Učitelé přivádějí pozitivní děti z nižších ročníků a 
předávají je rodičům. Pozitivní starší školáci odcházejí sami. "Pane 
Humáček, Emilek je bohužel dneska pozitivní, musí do karantény. A 
musíte zavolat na hygienu, aby Vás pozvali na PCR testy." "Jak je to 
možný? Včera jsme byli u babičky a předtím se testovali. Všichni 
jsme zdraví. Nemáte tam někde chybu? Ukažte mi prosím ten test." 
"Nene, u nás je vše v pořádku. Já s tím nemůžu nic dělat, dneska to 



takto vyšlo, podívejte. A na obalu je Emilovo jméno, takže je to jeho 
test. Emilku, úkoly Ti pošlu mailem." 
 
7.52, ve škole, hlouček učitelů před nástupem do tříd. "Tak holky, já 
mám dneska čtyři, taky dvojčata od těch Dadišů. Jejich táta na mě 
venku řval, že jsem kráva a neumím testovat. Že jsou děti zdravé, že 
to přece vidím, že tady máme akorát bordel. Co mám jako dělat?" "Je 
to loterie, buďme rádi, že můžeme aspoň nějak a někoho učit. Hlavně 
veďte pořádně evidenci pro ředitele, na město, na kraj, na hygienu, 
na zdravotní pojišťovny a na ministerstvo. Mezi některými tabulkami 
jde ta data i docela dobře kopírovat." 
 
9.33, ve škole, vrací se pan Humáček s Emilem. "Paní učitelko, vedu 
vám Emila zpět. Byli jsme před chvílí na nových testech, je negativní. 
Synku, ahoj odpoledne doma." A odchází sebevědomě do práce. 
Učitelka zkoprněle stojí, neví, co má dělat. Emil s taškou na zádech 
kope do zbytků sněhu.  
 
9.35, ve škole. Emil zůstává v šatně, učitelka telefonuje na krizovou 
linku ministerstva zdravotnictví. Po 40 minutách marného čekání na 
totálně přetížené lince se konečně ozve robotický hlas, nápadně 
podobný hlasu ministerského předsedy: "PES je debil, PES je debil, 
PES je debil." Učitelce šokem vypadne mobil z ruky. Sedne si na 
schody a začne vyčerpáním plakat. Na schodech v jiných patrech 
sedí podobně zhroucení kolegové, všude se povalují mobily, z nichž 
se stále dokola ozývá - PES je debil. Děti ve třídách bez dozoru křičí 
a honí se mezi lavicemi. 
Opona padá, konec 1. dějství 
 
Modelová situace je záměrně hodně absurdní, ale v Česku nikoli 
nemyslitelná. Svázat prezenční vzdělávání s pravidelným testováním 
dětí nevidím jako prakticky možné, jako lidsky akceptovatelné, jako 
principiálně správné. 
1. Návrat dětí do škol je životní nutnost celé společnosti. Ale nelze žít 
od testu k testu. Zvýší to mj. už tak vysokou psychickou zátěž všech 
- dětí, rodičů i učitelů. 
2. Organizačně je to prakticky nezvládnutelné - liberecké základní 
školy mají od 250 do 720 dětí, jinde jsou ještě kapacitnější. 
3. Co režim distribuce testů do škol, do tříd; likvidace použitých (je to 
nebezpečný odpad), uchovávání pozitivních (řada rodičů to bude 



vyžadovat); evidence a anonymizace dat; lékařské tajemství dětí, 
riziko exkluze a šikany pozitivních dětí aj.? Kdo za to všechno ponese 
zodpovědnost, kdo to zaplatí, co další pracovní zatížení učitelů? Stát 
si nepochybně umyje ruce. 
4. Co s dětmi, jejichž rodiče s odkazem na ústavu testování 
odmítnou, ale budou se dožadovat docházky do školy? Vzdělávání 
není jen zákonná povinnost, ale i základní lidské právo. 
5. Testováním by naopak měli procházet učitelé. To je logisticky 
zvládnutelné a v dané situaci i smysluplné. 
6. Zcela zásadní je ale vytknout učitele jako jednu z prioritních skupin 
pro brzké očkování (až tedy naše vláda zajistí nějaké ty vakcíny). 
Prosím. 
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