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Pokyn ředitele školy k testování žáků i zaměstnanců dle mimořádného opatření 
platného pro školy s účinností od 31. 01. 2022  

Č.J. ZSPS- 21/2022 
 
V období od 31. ledna 2022  probíhá testování  žáků  i zaměstnanců  každé pondělí. 
 
Nově se netestují žáci a zaměstnanci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění 
covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů,  
Všichni, kteří nejsou přítomni v den testování, se otestují před zahájením vyučování první 
den své přítomnosti ve škole. 
 
V případě, že výsledek preventivního samotestu žáka je pozitivní: 

- vyučující oddělí žáka od ostatních osob, 
- vyučující bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka, který je povinen si 

pozitivně testovaného žáka ve škole vyzdvihnout nebo zajistit vyzvednutí jinou osobou, 
- zdravotník školy vystaví žáku potvrzení o pozitivním výsledku samotestu, 
- pověřené osoby školy zašlou výsledky preventivního testování do aplikace Covid Forms 

Application (CFA) 
- KHS vystaví pozitivně testovaným žákům elektronickou žádanku na vyšetření PCR, 
- pozitivně testovaný se po obdržení elektronické žádanky nebo vyrozumění od školy 

podrobí  PCR testu, 
- zákonný zástupce je povinen informovat praktického lékaře o pozitivním výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu žáka, lékař nařídí žákovi nebo zaměstnanci izolaci. 
- Jakmile se vedení školy dozví o pozitivním PCR testu, bezodkladně telefonicky nebo 

mailem informuje  KHS.  Prostřednictvím CFA pošle seznam osob, které byly  
ve spolupráci s KHS vyhodnoceny jako epidemiologicky významné kontakty pozitivně 
testovaného žáka, zaměstnance. Pokud byl žák, pracovník v průběhu 2 dnů před 
odběrem s pozitivním PCR výsledkem nebo projevem klinických příznaků osobně 
přítomen ve škole, je povinen zákonný zástupce nebo zaměstnanec nahlásit škole 
pozitivní výsledek testu.  

- Škola bezodkladně telefonicky nebo e-maliem informuje KHS, zasílá KHS 
prostřednictvím CFA seznam rizikových kontaktů. 

 
 
Škola umožní osobní přítomnost žákům a zaměstnancům, pokud 

a) podstoupí ve stanovených termínech preventivní samotestování ve škole 
s negativním výsledkem, nebo 

b) doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s negativním výsledkem RAT testu 
vystaveného nejdéle před 24 hodinami nebo RT- PCR testu vystaveného nejdéle 
 před 72 hodinami, nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, 
uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů, 
nebo 
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c) po celou dobu výkonu činnosti ve škole nosí stanovený ochranný prostředek dýchacích 
cest, tj. respirátor bez výdechového ventilu nebo do 15 let věku zdravotnickou 
obličejovou masku, pokud není možné dodržovat rozestup 1,5 m  
od ostatních osob. 
Žáci a zaměstnanci přítomni dle bodu c) při vzdělávání nebo v ŠD 

-  nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se 

převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,  

 -  nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,  

-  při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a 

musí od ostatních dodržovat odstup 1,5 m 
 

 
d) ochranný prostředek podle bodu. c) nemusí používat  

-  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, nebo  

-  osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto 
osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském 
potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, 
že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest 

 

Tento pokyn ředitele školy nabývá účinnosti 31.01.2022 a ruší pokyny předcházející. 

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 28. 01. 2022                                                 Mgr. Jana Vojtěchová, 

                                                                                                                                  ředitelka školy 
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