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ORGANIZAČNÍ POKYNY 
osobní přítomnost žáků a zaměstnanců v budově školy 

(hygienická a bezpečnostní pravidla) 

VERZE III, platí od 24. 05. 2021 

 

TESTOVÁNÍ 

 
Platí, že se osobní přítomnost v budově školy umožňuje pouze žáku či zaměstnanci školy, který 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly 

provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže 

se negativním výsledkem tohoto vyšetření. 

 

Podmínka podle výše uvedeného bodu b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že  

1) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu 

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 180 dní,  

2) 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 Ministerstva 

zdravotnictví k provádění testů, nebo 

3) 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, nebo od aplikace 

první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 

dnů. 

 

Pokud se žák či zaměstnanec školy dostaví k provedení antigenního testu ve škole nebo předloží jiný 

výše uvedený nahrazující doklad, potvrzuje tím, že aktuálně netrpí žádnými známými příznaky 

onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, nevolnost, 

zvracení, bolesti břicha, průjem, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma či ucpaný 

nos, bolest hlavy). 

Pokud jsou uvedené příznaky patrné, nebude osoba do budovy vpuštěna, případně bude řešen její 

okamžitý odchod. 

 

Frekvence testování: 

Jedenkrát týdně. 

 

Pozitivní výsledek testu ve škole 

- škola vystaví testovanému doklad o pozitivním výsledku; 

- zletilý žák či zaměstnanec okamžitě opustí budovu školy, následně kontaktuje svého praktického 

lékaře, který jej zaregistruje k provedení konfirmačního RT-PCR testu; 

- nezletilý žák je oddělen od kolektivu, škola kontaktuje jeho zákonného zástupce, který má povinnost 

jej bezodkladně ve škole vyzvednout; následně žák či zákonný zástupce kontaktuje praktického 

lékaře, který zajistí provedení konfirmačního RT-PCR testu. 

 

Pokud je žák či zaměstnanec školy pozitivně testován POC antigenním testem či RT-PCR testem 

mimo školu a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve 

škole, je jeho povinností tuto skutečnost škole okamžitě nahlásit (u nezletilých žáků se povinnost 

týká zákonných zástupců). Za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik 

odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), 

pak okamžik provedení antigenního testu. 



 

Testování ubytovaných žáků 

Pokud je žák před příchodem do školy ubytován ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, pak se 

preventivní testování provádí v tomto školském výchovném a ubytovacím zařízení bezprostředně po 

příchodu do tohoto zařízení. Školské výchovné a ubytovací zařízení informuje o výsledku testování bez 

zbytečného odkladu školu žáka. Testování ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nahrazuje 

testování provedené školou, je-li nejbližší termín testování ve škole do 48 hodin ode dne testování ve 

školském výchovném a ubytovacím zařízení. 

 

Povinnost testování 

Žák může provedení antigenního testu ve škole odmítnout, škola mu však v takovém případě neumožní 

se prezenčního vzdělávání účastnit a nemá povinnost takovému žákovi zajišťovat distanční výuku 

(žákovi jsou předány pouze rámcové informace a podklady k probíranému učivu). Absence takového 

žáka je považována za omluvenou. 

Zaměstnanci školy jsou povinni antigenní testování podle stanovených pravidel podstoupit, pokud to 

není vyloučeno pravidly stanovenými výše v bodech číslo 1 – 3. 

 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ (od 24. 05. 2021) 

1. K testování budou používány antigenní testy Singclean a Sejoy 

2. Testování bude probíhat v učebnách v přízemí (1. A, 1. B) a v tělocvičně. 

3. Žáci přicházejí do školy v určený čas, nepřezouvají se a po provedení dezinfekce rukou přicházejí 

přímo do učeben (nepohybují se nikde jinde po budově školy). 

4. Určení pedagogové je rozdělí do skupin. 

5. V učebnách žáci postupují dle pokynů učitele. 

6. Až po potvrzení negativity testu mohou žáci přejít do šaten a dále se věnovat naplánované výuce. 

 

 

POBYT ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLE 

 

1. Používání respirátorů typu FFP2/KN95 ve všech prostorách školy je povinné pro každého 

z přítomných. Při praktické výuce STV  není použití respirátoru povinné. 

2. Respirátor je možné nahradit zdravotnickou obličejovou maskou. 

3. Každý žák bude mít vždy k dispozici jeden respirátor navíc jako náhradní 

4. Respirátory je nutné vždy používat tak, aby plně zakrývaly ústa i nos. 

5. Ihned po vstupu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce. 

6. Dezinfekci rukou je nutné provádět i před každým delším kontaktem s předměty a 

vybavením, které používá více žáků (klávesnice, myši, tělocvičné nářadí, vybavení 

pro STV apod.). 

7. Všechny osoby dodržují základní hygienické návyky,  při kýchání je nezbytné zakrýt nos 

a ústa jednorázovým kapesníkem nebo celou paží. Papírové kapesníky je nutné po použití 

ihned vyhodit do koše. 

8. Žáci se budou k veškerému hygienickému vybavení (mýdla, dezinfekce, jednorázové 

ručníky) chovat šetrně a hospodárně. Porušení tohoto pravidla bude trestáno dle školního 

řádu. 

9. V době přestávek omezí žáci svůj pohyb na chodbách. Dle možností se budou snažit 

dodržovat mezi sebou odstupy, minimalizují předávání jakýchkoli předmětů mezi sebou. 

10. Provoz bufetu a organizace stravování budou upraveny v samostatném nařízení. 
 

 

 

V Ostravě dne 24. 05. 2021 

 

 

Mgr. Ctirad Skopal v. r. 

ředitel školy 


