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V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství vydaných 

za účelem stanovení podmínek k screeningovému testování žáků a studentů ve školách v měsíci 

listopad 2021, na onemocnění COVID-19, proběhne 29. listopadu 2021 a každé další pondělí až 

do odvolání u žáků všech ročníků denního studia střední školy screeningové testování. 

 

Na základě pokynu ředitele školy - žáci střední školy, kteří nejsou vyjmuti z povinnosti testování 

na covid-19, jsou povinni po příchodu do budovy školy provést testování tzv. samoodběrem, a to za 

přítomnosti a součinnosti pověřené osoby.  

 

Místem testování budou učebny školy č. 103, 105 a 107.  

 

Časový harmonogram screeningového testování 

 

Testují se všichni, kteří nejsou z povinnosti vyjmuti, od 07.10 hod do 

07.50 hod. 
 

Na učebně 103, Martina Ullmannová, 1.A + 1. B + 1. C 

Na učebně 105, Václav Schmied, 2. A + 2. B + 3. A 

Na učebně 107, Alena Neprašová, 3. B + 3. C + 4. A + 4. B 
 

 

V případě pozitivního výsledku testu: 

- škola oznámí pozitivitu testu zletilému žákovi a u nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci, 

- vydá žákovi (zákonnému zástupci) potvrzení o výsledku testu, 

- poučí žáka (zákonného zástupce) o nutnosti neprodleně kontaktovat svého praktického 

lékaře, která zajistí provedení konfirmačního RT-PCR testu, 

- zletilého žáka odešle ke svému praktickému lékaři, 

- nezletilého žáka oddělí od ostatních žáků, a to na vyčleněnou učebnu č. 206a, než jej 

vyzvedne zákonný zástupce,  

- škola vyčká na rozhodnutí OHS. 

 

Žák s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěn. 

 

Z povinnosti testování jsou vyjmut žák, který doloží, že: 

  

a) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské 

unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od 

dokončeného očkovacího schématu, 

b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a 

od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 

dní, 

c) absolvoval nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-

2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test 

(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 
 



 

Pokud žák, který by se měl nechat testovat, odmítne testování: 

a) musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor 

např. FFP2, KN 95) a ve venkovních prostorách v případě nemůže-li dodržet rozestup 1,5 m. 

Nemusí ho mít na pokoji v rámci škol v přírodě atp. Nadále platí i pro tyto žáky výjimka 

v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení, 

b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (venku pouze za dodržení rozestupu), 

c) nesmí zpívat, pokud nedodrží rozestup 2 m, 

d) používá zvláštní hygienické zařízení (pokud takové je), 

e) při konzumaci jídla a pití sedí u stolu/v lavici s rozestupem 1,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


