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Pokyn ředitele školy č. 21/2020-2021 
 
Testování žáků školy  
 
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-

2/MIN/KAN), které bylo upraveno v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021, s účinností od 
3. 5. 2021 do odvolání, ředitel SPŠ Otrokovice sděluje: 
 
Žákovi je povolena osobní přítomnost ve škole pouze v případě, že žák nemá příznaky onemocnění 
COVID-19 a podstoupil POC antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo 
v prostorách školy, které škola určí, preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu školou a jeho výsledek je negativní.  
 
Testování žáků na jednotlivých úsecích zajišťují zástupci ředitele prostřednictvím odpovědných 
pedagogických pracovníků (pedagogů, kteří danou skupinu žáků vyučují první vyučovací hodinu jejich 
přítomnosti ve škole). Distribuci testů pro testování žáků pro jednotlivé skupiny zabezpečuje každý 
zástupce ředitele pro svůj úsek a současně zodpovídá za evidenci jejich spotřeby.  
 
Ve Střední průmyslové škole Otrokovice i na pracovištích partnerů je žák testován 1x týdně, vždy první 
pracovní den, který je ve škole přítomen. Testování žáků přítomných na prezenční výuce ve škole 
probíhá v určených učebnách. 
 
Preventivní testování se provádí dle manuálu MŠMT Testování ve školách vydaného v dubnu 2021. 
 
Testování žáků přítomných na prezenční výuce ve škole (TV a PV): 

 Výsledky testování za každou skupinu žáků (vyplněná tabulka viz Příloha č. 1 – Evidence 
testování žáků, podpis žáka není vyžadován) poskytne odpovědný pedagog svému 
nadřízenému pracovníkovi (zástupci ředitele pro konkrétní úsek) v nejkratším možném termínu 
příslušného dne.  

 Použití vlastního testu musí povolit ředitel školy na základě odsouhlasení zařazení konkrétního 
testu v seznamu vydaném MZD ČR. Pokud žák využívá k testování vlastní test, bude tato 
informace uvedena v poznámce společně s konkretizací testu. Škola se zákonným zástupcem 
nebo zletilým žákem uzavírá darovací smlouvu. 

 Pokud se žák dostaví do výuky pozdě, je dodatečně otestován a výsledek testu sdělí příslušný 
pedagog neprodleně svému nadřízenému. 

 V případě výskytu pozitivního testu informuje odpovědný pedagog neprodleně sekretariát školy, 
příp. p. Jandoušovou, o pozitivně testovaném žákovi. Žákovi bude vystaveno potvrzení o 
pozitivním výsledku testu a toto potvrzení bude zasláno na e-mail žáka, příp. jeho zákonného 
zástupce. Potvrzení o pozitivním výsledku může být dotyčnému předáno také v listinné podobě. 
Současně odpovědný pedagog v případě nezletilého žáka zajistí jeho přesun do izolační 
místnosti (sekretariát školy informuje pověřeného pracovníka, který pozitivně testovaného žáka 
odvede do izolace a kontaktuje zákonného zástupce žáka). Zletilý žák je odeslán domů. Žák, 
případně jeho zákonný zástupce je poučen o nutnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu 
– žádanku mu vystaví ošetřující lékař. 

 Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení 
této skutečnosti ve službách (kadeřnictví) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo 
sportovec bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 
hodinami čestným prohlášením. 
 

Testování žáků přítomných na prezenční výuce na pracovišti spolupracující firmy (PV): 

 Výsledky testování za každou pracovní skupinu žáků (vyplněná tabulka viz Příloha č. 1 – 
Evidence testování žáků) poskytne odpovědný pedagog svému nadřízenému pracovníkovi 
(zástupci ředitele pro konkrétní úsek) v nejkratším možném termínu příslušného dne.  

 V poznámce bude uveden název firmy, ve které žák odborný výcvik koná. 



 

 

 Použití vlastního testu musí povolit ředitel školy na základě odsouhlasení zařazení konkrétního 
testu v seznamu vydaném MZD ČR. Pokud žák využívá k testování vlastní test, bude tato 
informace uvedena v poznámce společně s konkretizací testu. 

 V případě testování žáka školy testem firmy, ve které žák odborný výcvik koná, bude 
v poznámce tato skutečnost uvedena spolu s konkretizací testu. 

 V případě výskytu pozitivního testu informuje odpovědný pedagog neprodleně sekretariát školy, 
příp. p. Jandoušovou, o pozitivně testovaném žákovi. Žákovi bude vystaveno potvrzení o 
pozitivním výsledku testu a toto potvrzení bude zasláno na e-mail žáka, příp. jeho zákonného 
zástupce. Současně odpovědný pedagog v případě nezletilého žáka informuje jeho zákonného 
zástupce a zajistí odchod žáka z pracoviště. Zletilý žák je odeslán domů. Žák, případně jeho 
zákonný zástupce je poučen o nutnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu – žádanku 
mu vystaví ošetřující lékař. 
 

Testování žáků na domově mládeže: 

 Žáci ubytovaní na domově mládeže podstoupí test vždy ihned po příchodu do ubytovacího 
zařízení. 

 Testování probíhá v určených prostorách domova mládeže. 

 Použití vlastního testu musí povolit ředitel školy na základě odsouhlasení zařazení konkrétního 
testu v seznamu vydaném MZD ČR. Pokud žák využívá k testování vlastní test, bude tato 
informace uvedena v poznámce společně s konkretizací testu. 

 V případě výskytu pozitivního testu informuje odpovědný pedagog neprodleně sekretariát školy, 
příp. p. Jandoušovou, o pozitivně testovaném žákovi. Žákovi bude vystaveno potvrzení o 
pozitivním výsledku testu a toto potvrzení bude zasláno na e-mail žáka, příp. jeho zákonného 
zástupce. Potvrzení o pozitivním výsledku může být dotyčnému předáno také v listinné podobě. 
Současně odpovědný pedagog v případě nezletilého žáka zajistí jeho přesun do izolační 
místnosti a kontaktuje zákonného zástupce. Zletilý žák je v nejkratším možném termínu odeslán 
domů. V případě, že žák nemůže opustit ubytovací zařízení bezprostředně, je zajištěn jeho 
přesun do izolační místnosti, kde setrvá do doby svého odjezdu. Žák, případně jeho zákonný 
zástupce je poučen o nutnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu – žádanku mu vystaví 
ošetřující lékař. 

 Data z testování žáků ve večerních hodinách budou započtena do stavu následujícího 
pracovního dne. 
 

Jednotliví zástupci ředitele předají souhrnné informace o testování žáků na jejich úseku příslušný den 
vždy nejpozději do 13:00 hod. p. Jandoušové (v případě její nepřítomnosti na sekretariát školy).  
Ta zabezpečí předání požadovaných informací prostřednictvím aplikace COVID Forms App. 

 
V Otrokovicích dne 3. 5. 2021 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Libor Basel, MBA, v.r. 
ředitel školy 


