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Organizační pokyny v souvislosti s testováním - ZÁŘÍ 2021  

Preventivní testování - cílem testování je primárně zamezit vzniku výraznějších ohnisek nákazy, 

které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol a školských zařízení např. po návratu 

ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším 

čase, a to z důvodu možnosti nastavení adekvátních protiepidemických opatření, která by 

zabránila následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému 

zhoršení epidemiologické situace a zároveň by zabránila výraznějšímu omezení prezenční výuky. 

Testování 

 Testování proběhne s frekvencí 3x po sobě, 1. září, 6. září a 9. září 2021 v testovací 

místnosti v budově školy (tělocvična) vždy před začátkem vyučování.  

 K testování budou využity antigenní testy „GENRUI“.  

 Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky: 

 žáci, kteří mají dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném 

očkování), 

 žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního 

pozitivního testu na covid-19),  

 žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém 

místě.   

 V případě, že nebude žák v den testování přítomen, podrobí se testování v den své 

první přítomnosti ve škole v testovací místnosti v budově školy (tělocvična).  

 

V případě negativního výsledku antigenního testu: 

 žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v 

případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.   

 

V případě pozitivního výsledku antigenního testu: 

 odchází žák do izolační místnosti, škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivitě testu,  

náležitě jej poučí o nutných opatřeních během návratu domů. Poté zletilý žák opustí 

bez zbytečného odkladu školu a nezletilý žák opouští školu jen se souhlasem 

zákonného zástupce, v opačném případě vyčkává na příchod zákonného zástupce. 

 v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující 

kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v 

kontaktu.  
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 pozitivně testovaný žák, nebo zákonný zástupce žáka 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. 

 žák 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 nebo pedagogickým pracovníkem, 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 praxi se 

bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního 

testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu děti nebo žáci byli v 

předcházejících 2 dnech. V případě, že škola testuje RT-PCR testy se uvedené pravidlo 

může uplatnit u obou testovacích termínů.) Toto ustanovení se netýká řádně 

očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné 

lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.  

 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 nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto 

pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.  
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Obecné informace k testování  

Pokud se žák testování nepodrobí a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování 

(prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších 

aktivit ve střední škole nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, 

konkrétně:  

 povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 

zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,  

 je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, 
pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit 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); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při 
vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní 
družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a 
osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu 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 
respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň 
zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, 
kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít 
nasazen žádný ochranný prostředek,  

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a 
nesmí použít sprchy,  

nesmí zpívat,  

používají hygienické zařízení určené školou pro  žáky, kteří nepodstoupili preventivní 
antigenní test,  



Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník 
U Jatek 8, 790 01  Jeseník 

Tel.:  584 411 171, e-mail: info@sosjesenik.cz,  

www.sosjesenik.cz 

 
 

 
Sídlo:  U Jatek 916/8 IČ: 00495433 Tel. 584 411 171 E-mail: info@sosjesenik.cz 
 790 01 Jeseník DIČ: CZ00495433  Bankovní spojení 13732841/0100 
 
Podnikání na základě ŽL:  03/94/2119/ŽO ŽL:  96/1104/ŽÚ 
živnostenských listů čj ŽL:  03/96/3779/JS ŽL: 1063/04/ŽÚ/Da   

 

při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,  

 nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo 
společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,  

v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních 
osob minimálně 1,5 metru (netýká žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného 
nošení ochrany dýchacích cest).  

 

 

Odmítnutí antigenního testu  a nošení ochrany nosu a úst 

V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. 
Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože 
podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.  
 

 V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování 
vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních 
osob a kontaktovat zákonného zástupce.  

Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání, žák musí být omluven v souladu 
se školním řádem.  

 
 

V Jeseníku dne 26.08.2021 

 

 

 

 

 

PhDr. Silvie Pernicová v.r. 

ředitelka 
 


