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                                                 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

Opatření ředitele školy č. 2  

Screeningové testovaní žáků ve dnech 1. - 10. 9. 2021 

 

Toto opatření reaguje na dokument MŠMT Soubor doporučení pro školy a školská zařízení 

ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 a na pokyny Ministerstva zdravotnictví 

(MZd).  

 

Na základě dokumentů MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 

vzhledem ke Covid-19 a Screeningové testovaní ve školách září 2021, musí proběhnout 

preventivní screeningové testování. Naše škola zvolila variantu testování neinvazivními  

RT-PCR testy pro samoodběr a samotestování, kterými postačuje testování 1krát týdně. 

Testování bude zajišťovat specializovaná zdravotnická firma KoRo Medics. 

 

Do doby obdržení výsledků testů PCR, se žáci řídí obecným mimořádným opatřením k nošení 

ochrany dýchacích cest - podle pravidel nošení ochranných prostředků v případě negativního 

výsledku testů. To znamená, že žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorách 

školy, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků). 

Žáci, kteří nepodstoupí PCR testování, jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst  

a nosu dle mimořádného opatření k preventivnímu testování.  

 

1. termín testování  

středa 1. 9. 2021 od 9.00 hod. 

2. termín testování  

pondělí 6. 9. 2021 od 9.00 hod.  

 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené 
očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze 
také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.  

V případě, že se žák testování v daném termínu nezúčastní, škola nezajišťuje náhradní 

testování. V tomto případě lze navštívit testovací místo společnosti KoRo Medics (parkoviště 

u Sportcentra nebo u KAS centra) - https://koromedics.cz/. 

Potvrzení o výsledku PCR testu si lze stáhnout z portálu https://ocko.uzis.cz/ nebo mobilní 

aplikace Tečka.  
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Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021 (po dobu screeningového 
testování) 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 
společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích 
cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 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 tohoto zákazu, 

 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; 
tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle 
tohoto opatření, 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. 
 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 
mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin 
a nápojů, osoby v době cvičení). 

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná 
výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu 
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných 
prostorách školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky), pokud není možné doržet 
rozestup 1,5 metru.  

Specifikace ochrany dýchacích cest 
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, kteří se nepodrobili screeningovému testování: 
- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, 
- převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,  
- používají hygienické zařízení určené školou pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní 
antigenní test (u tělocvičny školy),  
- při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích 
cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,  
- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob 
minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného 
nošení ochrany dýchacích cest). 
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Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na 
vzdělávání. 

Specifikace screeningového testování 
Testování se realizuje na základě instrukcí zdravotnické firmy KoRo Medics. Instruktáž 
k testování provede zdravotnický personál firmy pověřené testováním. Nad testováním žáků 
dohlíží pedagogický pracovník - třídní učitel. Za likvidaci případného odpadu nese 
zodpovědnost dohlížející pedagog. Osobou odpovědnou za izolační místnost je Mgr. Václav 
Stodůlka.   
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo 
respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. Během testování 
je místnost řádně větrána.  

Postup v případě pozitivity testu 
V případě, že PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného žáka, škola bezodkladně zašle 
příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, 
kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl pozitivní 
výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje 
podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.  
 
Pokud je v důsledku 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.  
 
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům či vzdělávání 
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Nepřítomný žákům 
škola bude v rámci možností zajišťovat přiměřenou studijní podporu na dálku, např. formou 
zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi 
dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. 
 
 
 
 
 
 
V Prostějově, 30. 8. 2021 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Moudrý, v.r. 

ředitel školy 
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