Preventivní testování ve školách
Ředitelka Střední odborné školy LIVA s.r.o., se sídlem Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, IČO 25019325,
RED IZO 600011097
vydává podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j. MZDR
14592/2021-2/MIN/KAN a č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a č. j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN
ze dne 12. 4. 2021 tento pokyn k preventivnímu testování ve školách s platností od 14.4.2021 do
odvolání:

Základní pravidla:
Do školy nemůže být vpuštěn žák či zaměstnanec, který vykazuje některý z příznaků onemocnění
COVID-19: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku,
svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy.
Žáci a zaměstnanci:
 Používají respirátor tř. FFP2/KN95.
 Po příchodu do školy si umyjí a desinfikují ruce.
 Dodržují sociální distanc.
 Ve třídách větrají, min. po 30 minutách.
 Podrobí se samotestování neinvazivním antigenním testem.
Testování se neprovádí u žáků/zaměstnanců:






kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního
výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, které nejsou starší 7 dnů, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění
COVID-19.
kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény
a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle
harmonogramu školy.
kteří mají 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 dní.

Vyhodnocení testu:



výsledek je negativní, žákovi je umožněna účast na zkoušce
výsledek je pozitivní, žák/zaměstnanec odchází ze školy. Škola vydá pozitivně testované osobě
potvrzení o tom, že byla pozitivně testována. Daný žák/zaměstnanec je povinen telefonicky nebo
dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu praktického lékaře a ten je povinen
rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku
k tomuto vyšetření. Žák/ zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může prezenčně vrátit ke



zkouškám buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné
izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař.
výsledek je nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat
nový test.

Předávání informací o výsledcích testů:
Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení výsledků testů elektronicky nahlásí
agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u žáka
a u pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se na testování do aplikace CovidFormsApp.
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 (v případě PCR testů také těch, kteří byli
s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je
myšlen odběr vzorku).
Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti
konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. V případě konání ostatních zkoušek
může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu.
Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

V Mostě, 14.4.2021

Mgr. Alice Linková
ředitelka školy

