
Informace k testování žáků školy Aktualizováno 21. dubna 2021:  

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci VOŠ a Střední školy hotelové SČMSD Pelhřimov, s.r.o.  

Ve škole bude od 26. dubna 2021 s postupným návratem žáků do SŠ probíhat testování vždy 2 x 
týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek ráno cca od 8:00 hodin (během OV od 7:00 hodin). Všechny ročníky 
SŠ se testují ve své učebně za přítomnosti vyučujícího předmětu z 1. hodiny nebo UOV při odborném 
výcviku. Do školy byly distribuovány tzv. LEPU neinvazivní antigenní testy. K dispozici je instruktážní 
leták a k těmto testům existuje i instruktážní video (obojí viz přílohy níže). Považujeme za velmi 
vhodné, aby se žáci doma seznámili s postupem vlastního testování v letáku nebo na videu tak, aby 
jim bylo podáno co nejvíce informací.  

Třídní učitelky/učitelé s žáky základní informace zopakují a projdou i v rámci hodin distanční 
výuky. Instrukce žáci obdrží i při vlastním samotestování.  

Nadále platí povinnost zakrytí dýchacích cest respirátorem, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů, 
obdobná povinnost platí i pro pracovníky školy nebo návštěvníky či cizí strávníky. Žádáme o důsledné 
dodržování těchto pravidel. Ve třídách se bude pravidelně větrat a je zajištěn důkladný úklid všech 
prostor školy podle doporučení MŠMT. 

Testování žáků proběhne bez doprovodu rodiče:                                                                            
Žáci vstupují do školy přes šatny (teoretická výuka) nebo přes hlavní vchod (odborný výcvik), 
vydezinfikují si ruce, příležitostně může být žákům změřena teplota, převléknou se a odchází sami do 
své třídy. V učebně (podle rozvrhu hodin) či v určených prostorech školního stravování za přítomnosti 
vyučujícího nebo UOV, případně dalšího pedagogického pracovníka budou testováni žáci dle pokynů 
v manuálech. O případném pozitivním testu jsou rodiče okamžitě informováni, nezletilý žák bude 
umístěn do izolace, zletilý žák po nezbytné administraci odchází domů. 

Výsledek testu by byl pozitivní, co dál? 

Upravená citace z manuálu MŠMT: 

 Pokud žák bude testován pozitivně, sekretářka školy popř. ředitel školy vystaví potvrzení o 
pozitivním testu a žák musí podstoupit konfirmační RT-PCR test. Rodič/zákonný zástupce/ 
/zletilý žák neprodleně telefonicky kontaktuje svého ošetřujícího (dorostového) lékaře. Žák či 
zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 
negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o 
ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického 
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  

 Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné 
skupině/třídě, která má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po 
dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, 
doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, které dále informuje původně indikované 
kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez 
dalších potřebných kroků.  

 V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, 
rodič/zákonný zástupce žáka/zletilý žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto 
pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle 
příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve 
stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní 
výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí 

https://testovani.edu.cz/


žákům ze seznamu první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.  

 Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením 
KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání 
tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.  

 Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto 
osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.    

U kterých osob se ještě neprovádí testování? 

Vybrané citace z manuálu MŠMT: 

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci 
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního 
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit 
(Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě 
atp.  Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy jako každý jiný.   

 Testování se neprovádí u osob, které mají 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 uplynulo 
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 
schématu uplynulo nejméně 14 dní.   

Příklad: Žák byl 20. ledna pozitivně testován na COVID_19 RT-PCR testem a následně mu byla nařízena 
izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák předloží potvrzení 
s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím 
termínu ve středu 21. nebo ve čtvrtek 22. dubna má žák povinnost se testování účastnit.  

Další body z manuálu MŠMT: 

 Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 
jeho absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost 
zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona (poskytne mu přiměřenou formu studijní 
podpory). 

 Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, tzn. 
jeho osobní přítomnost ve škole. K testování se může dostavit žák nebo zaměstnanec školy 
pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud má 
příznaky, zůstává žák doma a rodiče jej omlouvají jako při nemoci do 3 dnů. 

 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 
personálu. 

 Pokud se některý žák nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je 
nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování 
s ostatními. 

 Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování 
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  


