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Pokyny k testování žáků, studentů VOŠ a zaměstnanců od 31. 1. 2022 
Pokyn je závazný pro všechny zaměstnance a žáky SŠHS a VOŠ, Opava, p. o. a vychází  

z  Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-31-1-2022.pdf 

 

ŽÁCI 

 

Od 31. ledna 2022 probíhá povinné antigenní testování všech žáků a studentů školy 1x v týdnu, a to vždy v 

pondělí. Není-li pondělí  vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.  

V případě, že žák/student má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, není mu umožněna 

přítomnost na vzdělávání a odchází domů s potvrzením o pozitivním výsledku testu na formuláři viz níže, 

který vystaví škola.  

Ostatní opatření zůstávají v platnosti, včetně hlášení pozitivních žáků kramolisova[ZAV]sshsopava.cz. 

 

ZAMĚSTNANCI 

 

Testování zaměstnanců školy se řídí závazným Pokynem MŠMT Informace-msmt-k-testovani-zamestnancu-

skol-a-skolskych-zarizeni-od-17-ledna-2022. Testují se všichni zaměstnanci škol a školských zařízení (školních 

jídelen, výdejen, DM), ve kterých je osobní přítomnost žáků podmíněna testováním, a to ve stejné 

frekvenci jako se testují žáci, tzn. 1x v týdnu. 

Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test a nesplňuje níže uvedenou výjimku, se nařizuje po celou dobu 

výkonu činnosti v budově školy nebo školského zařízení nebo ve venkovním prostředí používat ochranný 

prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 

alespoň 94 % podle příslušných norem. 

Vedoucí zaměstnanci/pověření zaměstnanci vystaví zaměstnanci s pozitivním výsledkem antigenního testu 

Potvrzení o pozitivním výsledku a informují kramolisova[ZAV]sshsopava.cz. 

 

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ 

 

Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáka/studenta nebo zaměstnance, který doloží, že prodělal 

laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR 

testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. 

Povinnost podstoupit test se stejně jako u žáků/studentů nevztahuje na zaměstnance, který absolvoval 

nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo 

nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený 

poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.  

 

 

V Opavě dne 27. 1. 2022          Mgr. Martin Ruský, v. r. 

                         ředitel školy 
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