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

Opatření ředitele školy č. 8
Testování žáků a zaměstnanců od 3. 1. 2022
Toto opatření reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN, ze kterého vyplývá povinnost testování na
onemocnění Covid-19 všech žáků a zaměstnanců od 3. 1. 2022.

Testování žáků
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění takto:
 s účinností od 3. 1. 2022 v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování
žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;
 dále pak 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 ve stanovené termíny od 7.45 hod. do 8.00 hod. nebo
neprodleně po příchodu do školy. Testovacím místem jsou třídy nebo jiný vyhrazený prostor.
Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po
prodělání nemoci.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Podmínky prezenčního vzdělávání pro netestované žáky
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví. Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti
mimořádného opatření ke screeningovému testování.
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování se stanoví
povinnost pro žáky podrobit se preventivnímu testování. Pokud žák testování neabsolvuje,
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bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších
speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:
 povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském
zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách
školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5
metru,
 respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
 žáci jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou
masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,
 z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto
osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském
potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně
uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek
dýchacích cest,
 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob
a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup
2 metry,
 při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu.
Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.
Výsledky testování 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.
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 Zletilý žák - je poučen o nutných opatření během návratu domů a bez zbytečného
odkladu opouští školu.
 Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že
byl pozitivně testován.
 Škola bez zbytečného odkladu zašle prostřednictvím Covid Forms Application
příslušné KHS seznam všech žáků, kteří měli pozitivní výsledek preventivního
antigenního testu a KHS na základě tohoto seznamu vystaví těmto žákům
elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR. Není-li takový postup z technických důvodu možný, škola vyrozumí
zákonné zástupce dětí nebo žáků nebo zletilé žáky, kteří měli pozitivní výsledek
preventivního antigenního testu o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR
testu. V takovém případě pak potvrzení od školy předloží zákonný zástupce nebo
zletilý žák poskytovateli zdravotních služeb a ten je povinen mu vystavit žádanku na
konfirmační RT-PCR test a následně provést samotný konfirmační RT-PCR test.
 Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou
povinny se podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 Je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, zákonný zástupce nebo zletilý žák
o tomto informují svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento
poskytovatel je povinen nařídit žákovi izolaci.
Důsledky pozitivně testovaného žáka pro jeho spolužáky:
 V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní
po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů
před provedením tohoto testu v jedné třídě s tímto žákem, pouze v ten vyučovací
den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se
jeho negativním výsledkem.
Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci
pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu
spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou
následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby
zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání
po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová
opatření spočívající v:
- používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
- vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení
atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
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- dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně
nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale
musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd),
- a v dalších režimových opatřeních shodných jako pro děti a žáky, kteří se odmítnou
testovat (tj. zejména zákaz cvičení uvnitř a zákaz zpěvu).
 Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje
standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy.
V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní
(a v mezidobí v ní nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke
standardnímu režimu výuky.
Předávání informací o výsledcích testů
 Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů
elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování žáka do aplikace
CovidFormsApp.
 Škola bez zbytečného odkladu zašle příslušné KHS prostřednictvím aplikace Covid
Forms Application (dále jen „CFA“) elektronický soubor ve formátu .xlsx nebo .csv
obsahující seznam žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek
preventivního antigenního testu, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení,
kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny,
kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství a datu provedení
tohoto testu, a dále identifikační údaje školy.
 Pokud má žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 (a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických
příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro
provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19,
případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve
škole), je zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen
bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu, jedná se jak o konfirmační
PCR test, tak o kterýkoliv PCR test provedený bez ohledu na testování ve škole,.
 Osoba pozitivně testovaná se výsledek testu dozví rychleji než příslušná krajská
hygienická stanice, proto je rychlejší kontaktovat právě školu, která je schopna
reagovat rychleji.
 Jakmile se škola dozví o pozitivním PCR testu, bezodkladně o tomto informuje
telefonicky nebo emailem příslušnou KHS. Škola dále zašle příslušné krajské
hygienické stanici prostřednictvím CFA elektronický soubor ve formátu .xlsx nebo .csv
obsahující seznam dětí nebo žáků a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve spolupráci
s krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt
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žáka nebo pedagogického pracovníka, který byl PCR pozitivní, a to s uvedením údajů
o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu narození,
kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním
občanství, datu kontaktu s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem,
který měl pozitivní PCR test, a identifikační údaje školy.
 Jedná se o nový postup při nahlašování kontaktů a trasování.
 Rizikové kontakty, které má škola zasílat, škole vytipuje právě KHS, nikoliv škola;
úkolem školy je pouze zaslat vytipované kontakty, následný postup je v rukou KHS.

Testování zaměstnanců
Povinnost se testovat se nově vztahuje i na ty zaměstnance, kteří mají dokončené očkování
nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se zaměstnanec, na něhož se
povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním
výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný
prostředek dýchacích cest.
Povinnost podstoupit test se nevztahuje na zaměstnance, který absolvoval nejdéle před 72
hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem
Testování zaměstnanců bude probíhat ve stanovené termíny od 7.30 hod. do 7.45 hod. nebo
neprodleně po příchodu do školy. Testovacím místem je sborovna.

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

V Prostějově, 30. 12. 2021

Ing. Marek Moudrý, v.r.
ředitel školy
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