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Pokyn ředitele školy č. 20/2020-2021 
 
Testování zaměstnanců 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: 
 
Zaměstnanci je povolena osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze v případě, že 
zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC antigenní test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, 
preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu 
poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní.  
 
Preventivní testování 
  
Od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna 
frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to 1 x v pracovním týdnu. 
 
Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. Výjimku tvoří osoba, která  
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, 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,  
b) 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 
(zaměstnanec je povinen prokázat, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 
POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 potvrzením vystaveným poskytovatelem 
zdravotních služeb),  
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 
COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu 
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná 
osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo  
d) je zároveň zaměstnancem jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku 
testu, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila jiná škola nebo školské zařízení.  
Zaměstnanec, kterému byl u testu provedeného na pracovišti zjištěn pozitivní výsledek, bezodkladně 
uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli pozitivitě na přítomnost viru 
SARS-CoV-2, opustí pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomí bezodkladně o výsledku 
testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Ten 
zaměstnanci vystaví elektronickou žádanku k provedení kontrolního RT-PCR testu. K RT-PCR testu se 
zaměstnanec registruje sám. 
 
Ve Střední průmyslové škole Otrokovice je zaměstnanec testován každý týden vždy první pracovní den, 
který je na pracovišti přítomen. Pokud zaměstnanec vykonává práci z domu, povinnost testovat se 
odpadá. 
 
Testovací sady eviduje p. Kolářová. Odpovědným osobám, které testování zaměstnanců provádí, vydá 
požadované množství testovacích sad. 
 
Testování zaměstnanců probíhá v určené místnosti (budova DM1, místnost 128) každý pracovní den 
kromě pátku v době od 6:15 do 9:00 hod., zodpovědnou osobou je p. Rozumková. 
 
Zaměstnanec, který přichází na odpolední nebo noční směnu, kontaktuje svého nadřízeného 
pracovníka, který testování zajistí. 
 



 

 

Denní výsledky testování zaměstnanců sdělí odpovědná osoba, která testování zaměstnanců zajišťuje, 
nejpozději do 9:30 hod., v případě testování zaměstnanců přicházejících na odpolední směnu do 14:00 
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 


