Zajištění testování (covid-19) na SOŠ a SOU Horky n. J.
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze 6. 4. 2021 a Pokynu
MŠMT ČR i naše škola připravila podmínky pro zajištění ochrany zdraví našich žáků a
zaměstnanců.
1. Přítomnost žáků na prezenční výuce, skupinových konzultacích a závěrečných
zkouškách je možná pouze, pokud žák nemá příznaky onemocnění covid-19 (viz
příloha č. 1) a prokáže se negativním výsledkem testu na covid-19. Testování se
neprovádí před individuální konzultací, dále u osob do devadesáti dnů po
onemocnění covid-19 a s certifikátem o provedeném očkování.
2. Testování žáků se provádí před začátkem vyučování v pondělí a ve čtvrtek při
týdenní výuce nebo při příchodu do školy v jiný vyučovací den. Testovací místa a
zodpovědní pracovníci jsou uvedeni v příloze č. 2). Testovací místo a zodpovědní
zaměstnanci jsou uvedeni v příloze. Dostaví-li se žák na vyučování později, provede se
test pod dohledem pověřeného učitele ihned po svém příchodu. Při příjezdu na
domov mládeže po vyučování je testování provedeno pověřeným vychovatelem na
domově mládeže. Při příjezdu na DM před začátkem vyučování žák pouze odloží
zavazadla na DM a testování je provedeno v rámci celé skupiny před začátkem
vyučování. Při praktické výuce u zaměstnavatele provádí testování žáka pověřený
pracovník zaměstnavatele na smluvním pracovišti OV (instruktor).
3. Testování žáků je prováděno formou samoodběru AG testem pod dohledem třech
pracovníků školy (osoba dohlížející na žáky při provádění testu, osoba pověřená
likvidací testů, osoba k zajištění dohledu).
4. Proces samoodběru a kontroly testu
• Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky
nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
• Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny
komponenty.
• Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
• Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní
dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou
z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
• Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení
testu:
• otevírá vyhodnocovací kartu,
vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
odstraňuje lepicí proužek,
dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí
testovaný, je-li toho schopen, sám),
otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
• Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

5.

Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

6. Činnost v případě pozitivního výsledku

V případě pozitivního výsledku testu je pozitivně testovaný izolován od ostatních osob do
izolační místnosti pod dohledem osoby, která zodpovídá za testovací místo. 
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční
výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky,
kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů (i v
těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). 
Nezletilý žák ve spolupráci s odpovědnou osobou za testovací místo kontaktuje zákonného
zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem – předběžné
souhlasy zajistí třídní učitelé pro žáky své třídy a uloží je na sekretariátu školy) 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 odpovědnou osobou za testovací místo o nutných opatřeních
během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu nebo místo výkonu praktické
výuky.
• Žákovi či pracovníkovi školy v případě, že má pozitivní výsledek preventivního testu,
vydá potvrzení pověřený pracovnice (pí Sedláčková).
•
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu
Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha č 3) o tom,
že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy 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.
7. Potvrzení a návrat do školy
Žák či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po
předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení
o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v
jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní
přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního
testu.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované
kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez
dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
zákonný zástupce žáka, žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku
konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické
stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo
pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru

SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu podle věty první karanténu a
dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a
karantény.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným
opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více
než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po
dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.
8. Předávání informací o výsledcích testů v souladu s ochranou zpracování osobních údajů
zajišťuje pověřená pracovnice (pí Chaloupková).
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