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

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

Opatření ředitele školy č. 10 

Změny platné od 11. 1. 2021 a testování žáků a zaměstnanců od 17. 1. 2022  

 

Toto opatření reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  
Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN a na opatření schválená vládou s platností  

od 11. 1. 2022 a 17. 1. 2022.  
 

 

 

Změny od 11. 1. 2022 

 

Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG 

test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, 

a to v délce min. 5 dnů.  

 

Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to 

v délce 5 dnů. Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s 

pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před 

provedením testu.  

V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která: 

 měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru, 

 měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí 

nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti: 

- ve vzdálenosti menší než 1,5 m 

- po dobu minimálně 5 minut 

- bez použití respirátoru, 

 seděla v dopravním prostředku dvě řady od pozitivní osoby. 

 

Karanténa se nyní nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19  

v posledním půl roce.  
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Obecná pravidla k ukončení izolace a karantény, která se uplatňují od 11. 1. 2022  

Izolace se ukončí 

 osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 

dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ 

RT-PCR testu;  

 osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu 

provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti 

viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, 

izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2;  

 u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu 

výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy 

daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze 

přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být 

kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez 

provedení RT-PCR testu;  

 

Osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez 

výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec 

mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.  

  

Karanténa se ukončí o osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení 

karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní 

stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to 

následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro 

ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní 

od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí 

absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku 

tohoto testu se jí nařídí izolace.  

  

Změny od 17. 1. 2022 

 

S účinností od 17. 1. 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.  

 

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného  

v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). 

 

Testování žáků bude probíhat od 7.45 hod. do 8.00 hod. nebo neprodleně po příchodu do 

školy. Testovacím místem jsou třídy nebo jiný vyhrazený prostor. Pokud se žák nezúčastní 
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testování v řádném termínu, tak musí být dotestován neprodleně při prvním příchodu do 

školy. Nejprve kontaktuje sekretariát školy a pak vyčká na testování v testovací místnosti 

(šatna u tělocvičny).  

 
 

Testování zaměstnanců bude probíhat každé pondělí  od 7.30 hod. do 7.45 hod. nebo 
neprodleně po jejich příchodu do školy.  Testovacím místem jsou sborovna nebo kabinety.  
 
 

 

U pravidel pro testování se vychází se z předchozích opatření ředitele školy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prostějově, 11. 1. 2022 
 

 

 

Ing. Marek Moudrý, v.r. 

ředitel školy 
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