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Pokyny pro žáky k testování na COVID-19
1. Výtah z Mimořádného opatření MZ ČR č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN
ze dne 6. dubna
I.
a)
b)

a)

b)

c)

Žákům a studentům je umožněna přítomnost ve škole pouze tehdy, pokud
nemají příznaky onemocnění COVID-19, a
podstoupili ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si
provedli sami a které jim poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto
vyšetření.
Pro účast na individuálních konzultacích platí pouze možnost a).
II.
Podmínka b) výše se považuje za splněnou, pokud žák nebo student doloží, že
prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od pozitivního POC antigenního testu
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 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 MZ ČR k provádění testů, nebo
má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.
III.
Preventivní testování se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že se první test
provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu, druhý test
se provádí ve čtvrtek. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do
školy.
IV.
V případě pozitivního výsledku preventivního testu, kontaktuje škola u nezletilých
žáků zákonného zástupce a sdělí mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví
žákovi nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času
provedení testu. Žák nebo student je povinen bezodkladně opustit školu. V případě

nezletilých žáků může žák samostatně opustit školu tehdy, pokud má písemné sdělení
zákonného zástupce, že může školu sám opustit. V opačném případě žák vyčká
příchodu zákonného zástupce v izolační místnosti. Zákonný zástupce nebo žák je
povinen telefonem nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o
pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. Ten je povinen
rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
V.
Pokud má žák nebo student pozitivní výsledek
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 a má příznaky
onemocnění COVID-19,
a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve
škole, je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák nebo student povinen
nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.
VI.
V případě, že žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu,
tak se žákovi nebo studentovi, který byl 2 dny před provedením tohoto preventivního
testu v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem nebo studentem,
a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka nebo studenta
s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu,
b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že žák nebo student
s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-19.
Toto ustanovení platí obdobně pro žáky a studenty v případě, kdy pozitivní výsledek
preventivního antigenního testu měl pedagogický pracovník, který 2 dny před
provedením preventivního testu osobně poskytoval vzdělávání žákům nebo
studentům v dané třídě nebo skupině.

2. Konkrétní pravidla testování v SPŠE a VOŠ Pardubice
A) Areál Karla IV. 13
1. K testování se žáci dostaví s dostatečným předstihem. Z důvodu plynulého procesu
testování, se žáci s bydlištěm v Pardubicích dostaví k testování 30 – 45 minut před
zahájením vyučování, dojíždějící žáci v závislosti na dopravním spoji.
2. Vstup do školy je žákům a studentům umožněn vchodem od vily a vchodem od
asfaltového hřiště.
3. Testování žáků probíhá v učebnách B 101 až B 104, podle rozpisu tříd umístěném na
dveřích.
4. Žáci a studenti se po příchodu do školy (bez přezouvání) přemístí k dané učebně.
V případě volné kapacity vstoupí do učebny, kde pod dohledem dohlížející osoby

provedou preventivní antigenní test. V případě plné kapacity vyčkají před učebnou
v dostatečných rozestupech.
5. V případě negativního výsledku testu odchází žák do šatny a poté do učebny, kde
probíhá výuka.
6. V případě pozitivního výsledku testu opustí žák budovu školy a počká na potvrzení o
pozitivním výsledku. Zároveň obdrží informace o dalším postupu. Pokud je žák
nezletilý a nemá písemné sdělení zákonného zástupce, že může sám opustit školu,
odchází do izolační místnosti, kde vyčká na příchod zákonného zástupce.
7. Pokud budou v případě pozdního příchodu do školy již testovací místnosti zavřené,
dostaví se žák nebo student do kanceláře školy a řídí se dalšími pokyny.

B) Areál Do Nového 1131
1. K testování se žáci dostaví s dostatečným předstihem Z důvodu plynulého procesu
testování, se žáci s bydlištěm v Pardubicích dostaví k testování 30 minut před
zahájením vyučování, dojíždějící žáci v závislosti na dopravním spoji.
2. Testování žáků v areálu Do Nového probíhá v budově B v učebně EB16 (vedle šaten).
3. Po příchodu do areálu školy žáci rovnou zamíří k testovací místnosti. V případě volné
kapacity vstoupí do učebny, kde pod dohledem dohlížející osoby provedou preventivní
antigenní test. V případě plné kapacity vyčkají před budovou, popřípadě uvnitř
v budově B v dostatečných rozestupech.
4. V případě negativního výsledku testu odchází žák do šatny a poté do učebny (dílny),
kde probíhá výuka.
5. V případě pozitivního výsledku testu opustí žák budovu školy a počká na potvrzení o
pozitivním výsledku. Zároveň obdrží informace o dalším postupu. Pokud je žák
nezletilý a nemá písemné sdělení zákonného zástupce, že může sám opustit školu,
odchází do izolační místnosti, kde vyčká na příchod zákonného zástupce.
6. Pokud bude v případě pozdního příchodu do školy již testovací místnost zavřená,
dostaví se žák do kanceláře paní Jitky Kašparové a řídí se dalšími pokyny.

C) Proces testování s LEPU testy
1. Všichni testovaní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené
respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
2. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
3. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
4. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu, rozbalí a připraví všechny komponenty.
5. Testovaný stahuje respirátor a provádí samoodběr dle pokynů:
- Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do
nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou
tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné
množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí respirátor.
- Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení
testu:
- otevírá vyhodnocovací kartu,
- vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
- odstraňuje lepicí proužek,

-

7.
8.
9.
10.

dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky
provádí testovaný sám)
- otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
Výsledek testu zaznamenává dohlížející osoba do seznamu testovaných.
Vyhodnocení testu:
- Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného
odpadkového koše. Žákovi nebo studentovi je umožněna účast na prezenční výuce.
- Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového
koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák
či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce
k samostatnému odchodu. Žák nebo student zároveň dostane potvrzení o
pozitivním výsledku testování a je poučen, jaké další kroky má učinit.
- Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává
a testovaný musí vykonat nový test.

Poznámky:
1. Žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti na
testování je nemožnost účasti na prezenční výuce. V takovém případě bude škola
evidovat absenci jako omluvenou.
2. K testování se může dostavit žák nebo student pouze tehdy, pokud nemá příznaky
infekčního virového onemocnění. Žák s těmito příznaky nemá do školy přístup.
3. V případě žáků a studentů ubytovaných v internátu nebo v Domově mládeže, jsou tito
žáci testováni při příchodu do těchto zařízení. Testování s negativním výsledkem
v těchto zařízeních nahrazuje testování prováděné školou v následujících 48 hodinách
a umožňuje žákovi či studentovi osobní účast na výuce.
4. Nezletilým žákům doporučujeme mít písemné sdělení zákonného zástupce, že
v případě pozitivního výsledku preventivního testu, může žák opustit školu bez
doprovodu zákonného zástupce.
V Pardubicích 20. 4. 2021
Mgr. Petr Mikuláš,
ředitel školy

