Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Preventivní antigenní testování žáků školy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. 10. 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN ze dne 1. 11. 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN ze dne 12. 12. 2021

1. Preventivní antigenní testování podstoupí všichni žáci školy ve dnech 22. a 29. listopadu 2021.
2. Preventivní antigenní testování nepodstoupí žák, který
b) doloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od dokončeného
očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
a) prokazatelně prodělal onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního
testu antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dnů, nebo
c) doloží negativní výsledek PCR testu ne starší 72 hodin nebo negativní výsledek AG testu ne starší
24 hodin.
3. Preventivní antigenní testování se provádí formou samoodběru a vždy za přítomnosti
pedagogického pracovníka - učitele nebo učitele odborného výcviku.
4. Preventivní testování se provádí
a) vždy bezprostředně po příchodu do školy;
b) žáci nepřítomní na vyučování v době preventivního testování podstoupí test bezprostředně po
svém příchodu do školy.
5. Žáci konající odborný výcvik na pracovištích organizací se testují za výše uvedených podmínek, a to
buď ve škole, nebo na pracovišti organizace; v tomto případě budou testy prostřednictvím žáka
poskytnuty organizaci a o výsledku testování bude pověřený pracovník organizace školu neprodleně
informovat.
6. V případě pozitivního výsledku testu žák školu neprodleně opustí. Není-li to možné, pobývá v izolaci
do doby, než bude moci školu opustit. O těchto skutečnostech informuje příslušný pedagogický
pracovník vždy zákonné zástupce nebo rodiče žáka, a to i v případě žáků zletilých. Zákonný zástupce
žáka nebo žák je poté povinen informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékaře nebo
praktického lékaře pro děti a dorost.
7. Pozitivně testovanému žákovi škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu, potvrzení o
negativním výsledku testu vydá škola žákovi na jeho žádost.
8. Škola v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování
do aplikace CovidFormsApp.
Škola zašle Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje jmenný seznam pozitivně testovaných žáků
a jmenný seznam žáků, kteří byli ve škole 2 dny před a 2 dny po provedení testu v kontaktu
s pozitivně testovaným žákem nebo pozitivně testovaným pedagogickým pracovníkem.

9. Žák, který nepodstoupí preventivní antigenní testování,
a) používá respirátor třídy minimálně FFP2 / KN95 po celou dobu vzdělávání v budově školy a ve
venkovním prostředí respirátor používá, nedodrží-li rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních
žáků,
b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorách
c) při cvičení ve venkovních prostorách se převléká s odstupem od ostatních osob a nesmí použít
sprchu,
d) během konzumace stravy a nápojů sedí, dodržuje odstup od ostatních osob nejméně 1,5 metru
a nemusí používat respirátor a
e) respirátor nemusí používat při pobytu v pokoji v domově mládeže.
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