
Opatření ředitele školy č. 1/2021 ze dne 12. 4. 2021 
 
Testování zaměstnanců školy od 12. 4. 2021 
 
V týdnu od 12. 4. 2021 nenastupují naši žáci do školy. Testování se tedy týká zatím pouze 
zaměstnanců. 
 
V souladu s novými mimořádnými opatřeními MZD ČR a předpisy MŠMT platí od pondělka 12. 4. 
2021 pro zaměstnance škol a školských zařízení následující opatření: 

 pro školy je zahájeno povinné testování zaměstnanců 

 zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci nemůže umožnit vstup na pracoviště, resp. 
nemůže umožnit, aby ve škole zůstal 

 testování probíhá 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek 

  učitelé nadále vedou výuku distančně dle rozvrhu hodin stanoveném vedením školy, a to 
z domova „formou home office“ – na takového zaměstnance se testování uvedené v tomto 
pokynu nevztahuje 

  v případě návštěvy školy některými ze zaměstnanců, bude probíhat testování v učebně číslo 
19 a pověřeným pracovníkem je zástupce ředitele (p. Veverková), který bude organizačně 
testování zajišťovat 

 z tohoto důvodu je nutné o své zamýšlené přítomnosti na pracovišti  vedení školy předem 
informovat e-mailem minimálně 2 dny  

 testování probíhá samoodběrem 

 testy obdrží pracovník v testovací místnosti 

 každý testovaný má místo k sezení, mezi místy je rozestup min. 1,5 m 

 o výsledku testu informuje testovaný pracovník zástupce ředitele 

 po kontrole test testovaná osoba vyhodí do nádoby s odpadkovým pytlem 

 před testem a po testu si zaměstnanec vydezinfikuje ruce 

 p. Veverková na testovací dny připraví seznamy testovaných osob, kde bude uvedeno jméno, 
příjmení, datum a výsledek testu 

 případné rozlité tekutiny během testování, jakož i vše potřebné k testu, si po sobě uklidí 
osoba, která byla testována a vše vyhodí do odpadkového koše s pytlem 

 po dobu strávenou v testovací místnosti mají všechny osoby nasazen respirátor FFP2, nebo 
KN95, nebo N95, nebo P2, nebo DS bez ventilu, vyjma času, kdy je prováděn samoodběr 

 pověřená osoba pro evidenci testování (zástupce ředitele školy) pro sběr a likvidaci 
s testovacím odpadem nakládá výhledně s respirátorem a jednorázových rukavicích 

 dohlížející osoby během testování mají k dispozici respirátor a jednorázové rukavice 

 v případě pozitivního testu, vydá škola takovému zaměstnanci potvrzení o tom, že byl 
pozitivně testován a takový zaměstnanec bez zbytečného odkladu opustí pracoviště 

 v případně pozitivního testu, kontaktuje zaměstnanec telefonicky svého praktického lékaře, 
případně KHS, která rozhodne o dalším postupu 

 zaměstnanec se může vrátit na pracoviště zpět po ukončení izolace, příp. pokud podstoupí 
dále test PCR, který bude negativní 

 výsledky testování předává škola v den provedení testů do informačního systému na 
stránkách CovidFormsApp 

 
Testování se neprovádí u zaměstnanců, kteří: 

 doloží negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší 48 hodin a nemají příznaky 
onemocnění 

 jsou zároveň zaměstnanci jiné školy a doloží potvrzení vystavené touto školou ne starší 48 
hodin 

 předloží certifikát MZD ČR o provedeném očkování a od 2. aplikace uplynulo min. 14 dnů 



 
 


