Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Screeningové testování žáků školy
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23. 12. 2021

1. Preventivní screeningové testování žáků školy probíhá
a) v období od 3. do 16. ledna 2022 dvakrát v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (není-li
pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se testování v prvním následujícím
vyučovacím dnu),
b) v období od 17. ledna 2022 jednou v týdnu, a to vždy v pondělí (není-li pondělí vyučovacím
dnem, provede se testování v prvním následujícím vyučovacím dnu).
2. Preventivní screeningové testování podstupují všichni žáci školy bez ohledu na dokončené
očkování či ochrannou lhůtu po prodělání onemocnění covid-19.
Preventivní screeningové testování nepodstoupí žák, který doloží negativní výsledek PCR testu ne
starší 72 hodin nebo negativní výsledek AG testu ne starší 24 hodin provedeného poskytovatelem
zdravotních služeb.
3. Preventivní screeningové testování se provádí formou samoodběru a vždy za přítomnosti
pedagogického pracovníka - učitele nebo učitele odborného výcviku.
4. Preventivní screeningové 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 pod vedením instruktora se testují
obdobným způsobem na těchto pracovištích, a to testem poskytnutým organizací a v totožném
režimu, v jakém jsou testováni zaměstnanci příslušné organizace.
6. Žákům jiných škol ubytovaných v domově mládeže Borská 55 se ubytování umožní pouze po
předložení čestného prohlášení o negativním výsledku preventivního antigenního testu
provedeném v jejich škole.
7. Škola v den získání výsledků testů zašle Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje
prostřednictvím aplikace CovidFormsApp seznam pozitivně testovaných žáků.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje pozitivně testovanému žákovi do 24 hodin vystaví SMS
žádanku na konfirmační PCR test.
8. V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu žáka
a) škola bezodkladně informuje žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka nebo rodiče zletilého
žáka, sdělí jim výsledek testu a poučí je o povinnosti podrobit se konfirmačnímu PCR testu,
b) škola vydá žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu na předepsaném formuláři,
c) žák školu neprodleně opustí; není-li to možné, pobývá v izolaci do doby, než bude moci školu
opustit;
d) pozitivně testovaný žák je povinen bezodkladně se podrobit konfirmačnímu PCR testu, přičemž
na pracovišti provádějícím PCR testování předloží buď SMS žádanku vystavenou Krajskou
hygienickou stanicí Plzeňského kraje, nebo potvrzení o pozitivním výsledku preventivního testu
vystavené školou, a

e) je-li výsledek konfirmačního PCR testu žáka pozitivní, je žák nebo jeho zákonný zástupce o
pozitivním výsledku tohoto testu povinen informovat svého ošetřujícího lékaře;
9. Žákům, kteří byli 2 dny před provedením nebo 2 dny po provedení preventivního antigenního
testu v jedné třídě nebo v jedné skupině s pozitivně testovaným žákem, škola umožní osobní
přítomnost na vzdělávání s tím, že tito žáci každý den před zahájením vyučování podstoupí AG test
s negativním výsledkem až do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR testu; tito žáci dále
a) používají 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 převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít
sprchu,
d) během konzumace stravy a nápojů sedí, dodržují odstup od ostatních osob nejméně 1,5 metru
a nemusí používat respirátor a
e) respirátor nemusí používat při pobytu v pokoji v domově mládeže.
10. Má-li žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek PCR testu a byl-li v průběhu 2 dnů před
projevením příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku, případně
do dne zjištění pozitivního výsledku PCR testu, osobně přítomen ve škole, je tento žák nebo jeho
zákonný zástupce nebo pedagogický pracovník povinen škole nahlásit pozitivní výsledek tohoto
testu.
Škola o pozitivním výsledku PCR testu žáka nebo pedagogického pracovníka bezodkladně
informuje Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje a zašle jí seznam žáků a zaměstnanců
školy, kteří byli s pozitivně testovaným žákem nebo pedagogickým pracovníkem
v epidemiologicky významném kontaktu.
11. Žák, který nepodstoupí preventivní screeningové 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.
12. Žákovi, který odmítne preventivní screeningové testování a který rovněž odmítne používání
respirátoru, nelze umožnit osobní přítomnost na vzdělávání.
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