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TESTOVÁNÍ NA COVID-19 

Obecně 

• Žáci se mohou účastnit prezenční výuky jen v případě, že nemají příznaky 

onemocnění Covid-19 a zároveň se účastní testování ve škole na onemocnění 

Covid-19. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek nebo se testování neúčastní, je 

nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  

• Účast na testování není povinná, ale je to podmínka, aby se žák mohl účastnit 

prezenční výuky. Pokud se testování žák neúčastní, absence se eviduje jako 

omluvená. Důsledkem je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 

Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční vzdělávání.  

• Testování probíhá tzv. samoodběrem – není nutná asistence zdravotního 

personálu.  

• Škola využívá testy značky Singclean – viz příloha – testovani-letak-singclean  

• Testování se neprovádí u osob: 

o které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního 

testu, provedený na odběrovém místě. Test nesmí být starší 48 hodin.  

o které doloží, že absolvovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci 

podle platného mimořádného opatření a zároveň neuplynulo více než 

90 dnů od prvního TR-PCR testu s pozitivním výsledkem.  

o které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 

provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 

dnů.   

• Testování je prováděno v předem připravené učebně, která splňuje hygienické 

požadavky.  

• Žáci budou před testováním seznámeni s provedením testu (výklad, manuál) a 

bude na ně dohlížet pedagogický pracovník.  

 

Termín a frekvence testování  

• Testování probíhá 2x týdně vždy v pondělí a ve středu.  

• Testování žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.  

• Stejně budou testováni i zaměstnanci školy, kteří se žáky přijdou do kontaktu.  

• Pokud se žák nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený 

den, bude otestován v první den jeho přítomnosti.  

• Testováni jsou i žáci, kteří vykonávají praxe na pracovištích zaměstnavatelů.  
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Vyhodnocení testu  

Testy se vyhodnocují rozdílně podle dnu, který se testuje – viz příloha – testovani-

prehled-navaznych-postupu-6-4-21  

Pro zaměstnance platí: 

• Pozitivní žák – izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy.  

• Pozitivní pedagog – vztahují se pravidla izolace na všechny žáky, které daný 

pedagog vyučoval v posledních 2 dnech.   

Pokud je v důsledku opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více jak poloviny 

žáků dané třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku.   

 

Skupinové konzultace  

Od 19. 4. 2021 jsou povoleny skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků. Tyto 

konzultace jsou dobrovolné a vztahuje se na ně stejné opatření jako na žáky, kteří se 

účastní prezenční výuky.  

 

Ochrana osobních údajů 

K výsledkům testu žáka nebo jiné osoby mají přístup jen pověření pracovníci školy – 

dohlížející osoby a ředitel školy. Vzhledem k tomu, že testování je prováděno na 

základě zákona o ochraně veřejného zdraví, škola nemusí vyžadovat souhlas se 

zpracováním údajů. Seznamy testovaných žáků, případně potvrzení o testech mimo 

školu budou uchovány do konce školního roku 2020/2021, poté budou skartovány.  

 

 

 

V Novém Jičíně 13. 4. 2021 

 

Mgr. Aleš Medek 

ředitel školy  


