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                                                 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

Opatření ředitele školy č. 26 

Skupinové konzultace - testování žáků  
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských 

zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných 

výjimek taktéž:  

 skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol,  

 nebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol  

a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin 

není vyžadována). 

 

Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná.  

 

Žákům školy je umožněna osobní přítomnost na skupinových konzultacích za podmínky,  

že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil ve stanovené frekvenci (2x/týden) 

samovyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu, který mu škola poskytla. 

  

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Mezi jednotlivými 

termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. 
 

Testování nebude vyžadováno, pokud žák 
a. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. 
 

Žák musí prokazatelně doložit (buď zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě – 

SMS, potvrzení od lékaře nebo lékařská zpráva). Pokud žák doklad nepředloží, účastní se 

testování dle harmonogramu školy. 

  
b. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 
hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně 
platného mimořádného opatření k provádění testů nebo 
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c. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní. 

 
  

Postup testování studentů antigenními testy 

1. Testuje se podle předem daného rozpisu časů konzultací. (Po dobu skupinových 
konzultací bude den a čas testování přizpůsoben termínu konání konzultace.) 

2. Test probíhá samoodběrem, jeho vyhodnocení trvá 15 minut. Před 
testováním  budou studenti seznámeni pověřenou osobou, jak přesně se test 
provádí. 

3. Test probíhá ihned po příchodu do školy. Testovacím místem je tělocvična školy. 
4. Student do školy vstupuje s ochranou dýchacích cest vchodem ze dvora školy. 
5. Dezinfikuje si ruce a přechází do tělocvičny školy.  
6.  Pod dohledem pověřeného pracovníka si testovou tyčinkou provede samoodběr.  
7. Student si po provedení samoodběru vydezinfikuje ruce a na 15 minut a vyčká 

výsledku testu.  
8. Pokud má test negativní, v šatně se převléká, dezinfikuje si ruce a odchází ke 

konzultaci do učebny.  
9. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazenou 

ochranu dýchacích cest, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává 
samoodběr.  

10. Pokud je výsledek testu pozitivní, je žák neprodleně umístěn do izolace.  
11. V případě nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem 

může žák opustit školu, bez souhlasu zákonného zástupce vyčká žák v izolaci do doby 
převzetí zákonným zástupcem. 

12. Zletilý žák neprodleně opouští prostory školy. 
13. Pověřená osoba nahlašuje výsledky testů na sekretariátu školy a zajistí likvidaci 

odpadu spojeného s testováním za dodržení platných hygienických předpisů.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prostějově, 13. 4. 2021 
 
Ing. Marek Moudrý, v.r.  

ředitel školy 
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