
 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, 

s.r.o. 
List číslo: 1 / 3 

Druh dokumentu: Příkaz ředitelky školy              Vydání: 1 

Identifikační označení:                      PŘŠ 3-2021 Výtisk číslo: 

 
 

 

 

PŘÍKAZ ŘEDITELKY ŠKOLY 

 

Povinné testování žáků 
praktické vyučování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracovala Ing. Radka Hronková Datum – Podpis: 13. 4. 2021 

Schválila: Ing. Radka Hronková Datum – Podpis: 15. 4. 2021 

 

 

Nahrazuje: - 

Platnost od: 19. 4. 2021 

Účinnost od: 19. 4. 2021 
  



Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 2 / 3 

Příkaz ředitelky školy 

PŘŠ 3-2021 
 Vydání: 1 

 
 

Povinné testování žáků 
 

V souvislosti s mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 a 
manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Provoz škol a školských zařízení ve 
školním roce 2020/2021 stanovuji následující opatření k datu 19. 4. 2021, kdy je umožněna 
skupinová výuka praktického vyučování ve školách a dále k datu 26. 4. 2021, kdy je umožněna 
prezenční výuka praktického vyučování ve školách a na pracovištích zaměstnavatele. 
 
 
1. Žákovi, který se účastní skupinové konzultace v praktickém vyučování či prezenčního 

vyučování praktického vyučování, umožní škola osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:     

• Nemá příznaky onemocnění COVID-19. 

• Podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního 
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a prokáže se 
negativním výsledkem tohoto vyšetření. 

 
 
2.   Podmínka podle bodu 1 se považuje za splněnou, pokud žák doloží, že: 

• Prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, žák nejeví žádné 
příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
neuplynulo více než 90 dní. 

• Doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které 
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření k provádění testů. 

• Žák má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné 
příznaky onemocnění COVID-19. 

 
 
3.   Frekvence testování 

• Preventivní antigenní testování se provádí s frekvencí 2 x týdně. 

• První test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole bezprostředně po jeho 
příchodu do školy. 

• Není-li žák přítomen ve stanoveném testovacím termínu ve škole, testování se provede 
v den jeho příchodu. 

• Rozmezí mezi jednotlivými testovacími termíny v průběhu týdne je minimálně dva a 
maximálně tři pracovní dny. 
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4.  Výsledek testování 

• Pokud je výsledek preventivního testu žáka pozitivní, žák je povinen bezodkladně opustit 
školu. V případě, že je nezletilý a není dán souhlas zákonného zástupce s tím, že žák 
může opustit školu sám, odchází do oddělené a předem určené místnosti. Zde vyčká do 
příchodu zákonného zástupce, který si jej ve škole vyzvedne. 

• V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu žáka škola ostatním 
žákům, kteří byli 2 dny před a 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto 
žákem: 
o Neumožní osobní přítomnost na vzdělávání po dobu zjištění výsledku konfirmačního 

RT – PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního 
antigenního testu. 

o Opětovně umožní osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že žák s pozitivním 
výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

 
 

5.  Testování na pracovištích zaměstnavatelů 

• V případě odborného výcviku na pracovištích zaměstnavatelů škola zajistí testování na 
pracovištích zaměstnavatele dle dohodnutých podmínek se zaměstnavatelem. 

• Škola na pracoviště dodá potřebné množství testů pro svého žáka. 

• Zaměstnavatel dodrží stanovenou frekvenci testování i všechny ostatní povinnosti 
v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 
 
6.  Konkrétní postup při skupinových konzultacích žáků v praktickém vyučování (max. 6 žáků)  
     a obnovení prezenční výuky praktického vyučování ve škole 

• Testovacími dny na odborném výcviku u oborů ARANŽÉR, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, MASÉR, 
KADEŘNÍK budou pondělí a středa. 

• Testovacími dny u oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY budou úterý a čtvrtek (2. a 4. ročník). 

• Testovacím dnem u oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY bude pondělí (1. ročník). 

• Testování provádí učitel odborného výcviku své pracovní skupiny v určených učebnách 
školy nebo na pracovišti odborného výcviku. 

• Po celou dobu testování všichni používají respirátory (učitel + žáci), žáci sundávají pouze 
při odběru vzorku (samoodběr). 

• Učitel odborného výcviku odpovídá za vlastní průběh, administraci a dodržení všech 
předepsaných pokynů, postupuje podle Manuálu COVID – 19 testování ve školách 
(duben 2021). 

• Učitel odborného výcviku vede v listinné podobě seznam žáků, datum testování, 
negativita x pozitivita x neplatný test, vše zaznamenává a ukládá k možné kontrole. 

• Seznam je důležitým dokumentem pro případnou kontrolu KHS, dále v případě hlášení 
kontaktů na žáky pro KHS, pokud se objeví potvrzený pozitivní případ. 

• V případě pozitivního výsledku testu žáka kontaktuje učitel odborného výcviku 
neprodleně ZŘPV a postupuje v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR. 
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• V případě pozitivního výsledku testu žáka škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku 
testu s uvedením dne a času provedení testu. 

• Sběr denních dat k testování za pracoviště Nezvalova provádí p. Benešová, za pracoviště 
ve škole provádí Bc. Krejčová (do 12.30 hodin). 

• Sumarizaci celkových denních dat do aplikace Covid Forms App předává p. Pospíchalová. 

• Testovací místnost bude často větrána, její velikost odpovídá počtu žáků tak, aby byly 
dodrženy rozestupy 1,5 metru, každý má svoji lavici, místo k sezení. Místnost je 
vybavena dezinfekčními prostředky, odpadkovým košem, igelitovými sáčky, papírovými 
ručníky, jednorázovými rukavicemi, které učitel odborného výcviku pro účely testování 
používá. 

• Po ukončení testování – cca 20-ti minutách provede učitel odborného výcviku dezinfekci 
ploch, žáci vyhodí použité testy do odpadkového koše a učitel odborného výcviku 
v igelitovém pytli testy likviduje do centrálního odpadkového koše při dodržení všech 
hygienických opatření. 

• Provozní zaměstnanec likviduje testy centrálně za školu do směsného komunálního 
odpadu, používá dezinfekční prostředky a jednorázové rukavice. 

• Odpovědné osoby za realizaci testování postupují dle předepsaných pokynů testování. 

• V průběhu skupinových konzultací či prezenční výuky praktického vyučování je nutné 
dodržování všech hygienických zásad dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, časté 
větrání a používání respirátorů (učitel + žáci) po celou dobu výuky. 

• Před prvním testováním je nutné seznámit všechny testované žáky s průběhem 
testování. Odkaz bude žákům přeposlán před zahájením výuky. Krátké instruktážní 
video, jak samoodběr provést je k dispozici na: 
 

 
http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html
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PREZENČNÍ LISTINA 
 

Níže podepsaní pracovníci stvrzují svým podpisem, že byli informováni o přijatých opatření 

v souvislosti s povinným testováním žáků v rámci výuky OV a budou se jimi řídit. 
 
 

Datum Jméno pracovníka  Podpis  Datum Jméno pracovníka  Podpis  

16. 4. 2021 Šárka Benešová     

16. 4. 2021 Radmila Dvořáková     

16. 4. 2021 Miloslava Hamříková     

16. 4. 2021 Bc. Růžena Krejčová     

16. 4. 2021 Petra Mitášová, DiS.     

16. 4. 2021 Naděžda Mladá     

16. 4. 2021 Zdena Novotná     

16. 4. 2021 Bc. Olga Pazourová     

16. 4. 2021 Bc. Radka Pospíchalová     

16. 4. 2021 Eva Svobodová     

16. 4. 2021 Mgr. Anita Zelená     

16. 4. 2021 Bc. Dalibor Zdražil     
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