
PRAVIDLA SCREENINGOVÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE 

ZÁŘÍ 2021 

 

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupuje Střední 

škola technická a zemědělská Mohelnice v souladu s:   

1. Vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na 

regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni 

MZd,     

2. Manuálem MŠMT, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a 

školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií 

onemocnění covid-19.    

Během školních letních prázdnin lze očekávat, podobně jako v loňském roce, zvýšený pohyb 

obyvatel v rámci České republiky, a především pak cestování do a ze zahraničí. Tyto skutečnosti,  

s ohledem na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, představují nezanedbatelné riziko 

opětovného zhoršení epidemiologické situace na začátku září. S tím dále souvisí fakt, že v 

okamžiku zahájení nového školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována.   

 

Proto bude na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 provedeno 

plošné preventivní testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních 

základních škol speciálních a žáků základních škol a středních škol a konzervatoří v denní 

formě vzdělávání, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 

2021. Testování v tomto základním segmentu vzdělávací soustavy, umožňuje získat komplexní 

informaci o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této populační skupině, 

a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení 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.   

 

Na SŠ proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě.  První test 

se provede 1. září 2021 s výjimkou prvních ročníků. Testování žáků prvních ročníků 

proběhne 2. září 2021. Další termíny testování budou 6. září a 9. září 2021. 

Časový rozpis testování jednotlivých tříd bude zaslán třídními učiteli přes aplikaci Bakalář. 

 

Testování na škole bude zajištěno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé 

antigenní testy RAT), kterými se bude testovat ve výše stanovených termínech.  

 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost         

po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění  

covid-19 (po dobu 180 dní od prvního  pozitivního testu na covid-19), případně žák, který 

doloží negativní výsledek testu provedeného  v odběrovém místě.  

 

   

 



Příklad:  Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění  covid-19.  

Za bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 

1. září (příp. 2. září), nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.    

 

 

 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy                   

a ve společných prostorech 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 žádný ochranný prostředek dýchacích cest.   

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálním platným 

mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).   

 

 

Pokud žák testování neabsolvuje, 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 pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:   

 

1) 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); žáci do 15 let věku 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.     

 

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na 

něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor).  V takovém případě 

škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola 

(školské zařízení) osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit ochranu dýchacích cest, 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 (školské zařízení) je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a 

kontaktovat zákonného zástupce.    

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

řádem.   

Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že 

mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Žákům je umožněna osobní přítomnost na 

vzdělávání  i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tito žáci 



jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit 

ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.  Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy 

jsou osoby z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty.  

 

 

 

 

Výsledky testování žáků a následné kroky   

 

1) V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních 

osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně 

testovaných; negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné 

třídě).   

2) 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.    

3) Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, 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.  

4) Prostor izolace je a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem.  Je ideální, pokud je 

tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené 

pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a 

dezinfekcí na ruce. Pro účely izolace je vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se 

nachází v blízkosti izolační místnosti, a ta není v době využití izolace používána dalšími 

osobami.    

5) Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného 

odkladu opouští školu nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe.  

6) V případě, že je pozitivně testovaný žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím 

zařízení, tak následný postup řeší místně přístupná krajská hygienická stanice.   

 

 

 

Konfirmace a návrat:   

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: 

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že by pozitivně     

testován. Daný 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 

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 a 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. Škola následně 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 RT-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 Mohelnici dne 24. 8. 2021 

 

 

PhDr. Jiří Ženožička, v.r. 

ředitel školy 

 

 

 

 

 


