Pokyny k testování žáků a studentů od 3. 5. 2021


Pokyn je závazný pro všechny učitelé praktického vyučování, žáky a studenty SŠHS a VOŠ, Opava a
vychází z Manuálu Covid-19 testování ve školách, duben 2021 a Mimořádného opatření MZd ze dne
29. 4. 2021.



Žáci, studenti, ubytovaní v DM používají ve vnitřních prostorách školy respirátory (standardy dle
MO MZd).
Žákům/studentům, ubytovaným v DM, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování
neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Testování žáků se bude týkat žáků/studentů v praktickém výuce a docházejících na skupinové
konzultace.
Testování se netýká distančně vzdělávaných žáků/studentů navštěvujících školu za účelem prezenční
individuální konzultace a distančně vzdělávaných žáků v teoretickém vyučování.
Žák/student a ubytovaný v DM nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže
být jakkoliv sankcionována. Absence bude evidována jako omluvená.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem (Singclean), u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu. Na testování bude dohlížet a zaznamenávat údaje o výsledku testu
pověřená osoba (učitel, vychovatel).
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly onemocnění COVID-19 v době kratší 90dnů, mají
negativní PCR test na přítomnost SARS - CoV -2 ne starší 48hod., uplynula doba 14 dnů od 2. očkování
- tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit.
Testování žáků/studentů, ubytovaných se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy
(pracoviště), domova mládeže (např. první hodinu) vždy první vyučovací den v týdnu (včetně místa
výkonu praktického vyučování/odborné praxe). Pokud se některý žák/student nebude moci zúčastnit
testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti.
Testování žáků/studentů bude probíhat pravidelně 2x týdně (učební obory, vybrané třídy/skupiny
oboru Hotelnictví).
Testování žáků/studentů bude probíhat pravidelně 1x týdně. v případě, že výuka praktického
vyučování probíhá 2 a méně dní po sobě jdoucích (vybrané třídy/skupiny oboru Hotelnictví, Cestovní
ruch, VOŠ).
Testování se provádí v místě výuky žáka/studenta (ubytování), na pracovišti zaměstnavatele, na místě
určeném pověřenou osobou.
V případě, že testování bude prováděno na pracovišti zaměstnavatele a zaměstnavatel nezajistí
testování dle pravidel výše, škola je povinna na toto pracoviště dodat potřebné množství testů a
musí být dodržena frekvence testování.
Testování žáků oboru Výrobce potravin vykonávajících praktické vyučování ve firmě Mondelez bude
probíhat na pracovišti zaměstnavatele 1x týdně. 2x týdně a dle pravidel firmy Mondelez CR Biscuit
Production s. r. o.
Testování žáků oboru Pekař vykonávajících praktické vyučování ve firmě Knappe bude probíhat na
pracovišti zaměstnavatele 1x týdně. 2x týdně.
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Testování žáků oborů Prodavač, Cukrář a Pekař vykonávajících praktické vyučování ve firmě Globus ČR,
v.o.s. bude na pracovišti firmy Globus ČR, v.o.s. vykonávat škola v režimu 1x týdně. 2x týdně.
Pověřeným pracovníkem je UOV Hana Smolková.
Testování žáků oboru Řezník-uzenář vykonávajících praktické vyučování ve firmě Bivoj a.s. bude na
pracovišti firmy Bivoj a.s. vykonávat škola v režimu 1x týdně. 2x týdně. Pověřeným pracovníkem je UOV
Magda Lešinská.
Pověřená osoba seznámí žáky/studenty s průběhem testu.
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, vyjma
krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr a dodržují stanovená hygienická pravidla.
Před samotným testováním si žáci/ studenti vydezinfikují ruce.
Domov mládeže, kde je žák ubytován, testuje 1x týdně a o výsledku testování (žáka/studenta) bez
zbytečného odkladu informuje příslušnou školu v rozsahu jméno, den a čas provedení a výsledek testu.
Pokud je výsledek testu nezletilého žáka pozitivní, je neprodleně umístěn do izolace a zařízení obratem
informuje zákonného zástupce.
Testovací místnost je vybavena – odpadkový pytel na testovací soupravy (min. tloušťka 0,2mm),
odpadkový koš, dezinfekční přípravek na ruce a plochy, stopky, jednorázové papírové utěrky, gumové
rukavice pro osobu nakládající s odpadem.
Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše.
Žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce, skupinové konzultaci.
Pokud je výsledek první den testování pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového
koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo
má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Ostatním negativně
testovaným žákům, studentům je umožněna prezenční výuka. Následně je nutné vydezinfikovat
všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat
nový test.
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 a studenty, 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).
V případě, že je test žáka pozitivní, škola kontaktuje neprodleně zákonného zástupce, se souhlasem
zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních
během návratu domů může žák opustit školu (pracoviště).
Pověřená osoba vydá pozitivně testovanému žákovi/studentovi nebo zákonnému zástupci potvrzení
(viz příloha) o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák/student, nebo jeho zákonný zástupce 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.
Pokud je výsledek konfirmačního (potvrzujícího) testu negativní, musí žák/student nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka informovat školu, školské zařízení a žák/student a další spolužáci ze
skupiny se vrací zpět do prezenční výuky.
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Pokud je výsledek konfirmačního testu pozitivní musí žák/student nebo zákonný zástupce
nezletilého žáka informovat školu, školské zařízení, všichni zůstávají v karanténě. Škola informuje
KHS a poskytne seznam žáků/studentů, kteří byli v kontaktu s pozitivním.
V případě nezletilých žáků v praktické výuce mimo prostory školy zajistí učitel před zahájením
prezenční výuky souhlas zákonného zástupce se samostatným opuštěním pracoviště v případě
pozitivního testu.
Pověřená osoba (učitel) zašle každý den odběru do 12.00 hodiny e-mailovou zprávu na
kramolisova@sshsopava.cz obsahující pouze anonymizovaná data – celkový počet testovaných za den
a výsledné počty negativních, pozitivních a neplatných testů (výsledná tabulka v souboru Testování –
žáci). Škola poté anonymizovaná data přeposílá na MŠMT a KHS.
V případě pozitivního žáka/studenta se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy
(pokud byla dodržována režimová a hygienická opatření).
V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace skupin na
všechny žáky/studenty, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech.

V Opavě 3. 5. 2021
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