Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.
Rejskova 2987/4, Prostějov

Opatření ředitele školy č. 4

Toto opatření reaguje Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařízení karantény a izolace
v souvislosti s onemocněním Covid-19 s účinností od 25. 10., na Mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od
25. 10. a 1. 11. a na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá,
že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na
onemocnění Covid-19.

Karanténa
S každým pozitivně testovaným žákem jde do karantény neočkovaná část třídy. Vytrasovaní
žáci mají od KHS nařízenu 14tidenní karanténu. Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace
ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v
rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence
klinických příznaků onemocnění Covid-19. Tzn., že žák mezi 5. až 7. dnem půjde na PCR
a ten bude negativní. Pokud dotyčný neabsolvuje RT-PCR test, má karanténu 14 dní.

Ochrana dýchacích cest
Vchází se z Opatření ředitele školy č. 2 z 30. 8. 2021.
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve
společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích
cest naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření
kapének (respirátor). Žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí
nosit ochranný prostředek.
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Změny platné od 25. 10. 2021
 Zaměstnanci školy musí nosit ochranný prostředek nejen ve společných prostorách,
ale také v pracovním prostoru, který sdílí s jiným spolupracovníkem (kabinety,
sborovna,…).
Změny platné od 1. 11. 2021
 Nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání
pro neočkované pedagogické pracovníky.
 Nadále platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce
viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích
cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od
žáků. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické pracovníky v případě
vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku
(zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních
vzdálenost alespoň 1,5 metru. Tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

Screeningové testování
Preventivní testování se netýká žáků, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo
180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným
negativním testem z odběrového místa. Doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena
ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.
Testování žáků bude probíhat ve dvou termínech podle harmonogramu:
 v pondělí 1. 11. od 8.00 hod.
 v pondělí 8. 11. od 8.00 hod.
Prostory pro testování
 Testování bude probíhat v kmenových třídách za přítomnosti třídního učitele nebo
jiného pedagogického pracovníka.
Materiál pro testovací místnost
 Testovací sady jsou skladovány v suchu, před použitím se nechají temperovat při
teplotě 15-30 °C.
 Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.
 Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav vložené do koše. Pytle by měly mít
minimální tloušťku 0,2 mm (jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit).
 Dezinfekční prostředek na ruce.
 Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.
 Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny.
 Respirátor min. třídy FFP25 pro dohlížející osoby (pedagogický dozor).
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 Seznam testovaných osob v elektronické nebo papírové formě.
 Stopky, nebo jiný přístroj (telefon, hodinky) pro měření času.

Personální zajištění:
 Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet činnostech souvisejících
se samoodběrem, budou vykonávat nad žáky dohled, resp. se bude jednat o „práce,
které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních,
jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole“ podle § 3 odst. 1 písm. b)
vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol
a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
 Pedagogický pracovník v případě dohledu nad samoodběrem seznámí žáky se
způsobem provedení testu např. tím, že přečte pravidla odběru, což lze přirovnat
např. se seznámením s pravidly chování.
 Zápis výsledků testů do seznamu je pak běžný administrativní úkon srovnatelný
s kontrolou docházky.
 Pedagogický dozor (pověřená osoba) provede likvidaci použitých testů, tj. sběr
a likvidace pytlů
 Osobou určenou k zajištění dohledu v izolační místnosti v případě pozitivního
výsledku u žáka dle aktuální situace je Mgr. Václav Stodůlka.

Příprava na testování
 Před prvním testováním je potřeba všechny testované osoby seznámit s průběhem
testu.
 Dohlížející osoby jsou předem dobře obeznámeny s postupy při testování a jsou
připraveny poskytnout radu či pomoc.
 Zodpovědná osoba/osoby připraví testovací sady a seznamy testovaných pro
konkrétní den.
Proces samoodběru
 Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky
nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
 Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
 Během testování bude zajištěno větrání.
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Postup testování
 Vchází se z instrukcí na testovacích sadách a z Opatření ředitele školy č. 25 z 13. 4.
2021 a z Opatření ředitele školy č. 2 z 30. 8. 2021.
Vyhodnocení testu:
 Pokud je výsledek negativní, žák testovací sadu do určeného odpadkového koše.
Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 Pokud je výsledek pozitivní, žák vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového
koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák
zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému
odchodu.
 Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se
pozitivně testovaný mohl dotknout.
 Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává
a testovaný musí vykonat nový test.
Nakládání s odpadem testování dle Ministerstva životního prostředí
 Pověřená osoba zaváže odpadkový pytel, zvenku pytel ošetří dezinfekcí
v rozprašovači a pytel odnese na určené místo - do běžného kontejneru na směsný
komunální odpad. Použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím
speciální likvidaci. Odpadkové pytle s použitými testovacími sadami, případně
ochrannými pomůckami se ukládají do nádob určených na komunální odpad.
 Při nakládaní s odpady pověřenou osobou je vhodné, stejně jako v jiných případech,
používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.
 Odpadkové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm, jsou-li použity pytle
z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Tenčí plastový pytel by pak měl být
vložen do druhého pytle a zavázán.
Výsledky a následné kroky
 V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od
ostatních osob do izolační místnosti.
 Nezletilý žák - škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného
zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních
během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby
převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít
ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 Zletilý žák - je poučen o nutných opatření během návratu domů a bez zbytečného
odkladu opouští školu.
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 Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že
byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky
nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo
praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto
vyšetření.
 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG
testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně
indikované kontakty.
 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného
AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě
informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola
následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam
dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem
nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou
stanicí.
Prostory izolace
 Místnost pro izolované umístění testovaného žáka se nachází vedle tělocvičny.
 Místnost je dobře udržovatelná a dezinfikovatelná, lze v ní přirozeně větrat oknem.
 Místnost je vybavena umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené
pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky
a dezinfekcí na ruce.
 Pro účely izolace je označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační
místnosti.
Předávání informací o výsledcích testů
 Škola v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje
o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u žáka
nebo u pedagogického pracovníka.
 Konkrétní podoba a obsah hlášení bude určena metodikou UZIS a bude obsahovat:
-

kontaktní osobu,
celkový počet testovaných osob,
počet pozitivních osob,
počet negativních osob
počet neprůkazných testů.
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 Škola zašle KHS seznam žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo
skupině s jiným žákem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu.
 Osobou pověřenou organizací testování je Ing. Jitka Němcová, zástupkyně ředitele
školy.
 Osobou pověřenou k administraci vykazování samotestování je Jana Poláková,
sekretářka ředitele školy.

V Prostějově, 29. 10. 2021

Ing. Marek Moudrý, v.r.
ředitel školy
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