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Pokyny k testování žáků a zaměstnanců od 3. 1. do 16. 1. 2022 

 

 Pokyn je závazný pro všechny zaměstnance a žáky SŠHS a VOŠ, Opava a vychází z 

Mimořádného opatření MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23. 12. 2022. 

 Dochází k následujícím změnám: 

 

ŽÁCI 

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá povinné antigenní testování žáků střední školy 
2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede 
se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni. 
Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po 

prodělání nemoci. 

V případě, že  žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do 
zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto žáka osobní 
přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů 
před provedením tohoto testu v jedné třídě, nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den 
v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním 
výsledkem. Znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku 
antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se 
budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění 
výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka. 
Musí dodržovat režimová opatření - používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou 
dobu vzdělávání, zachování principu homogenity dané skupiny, 

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, 
který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy.  

V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě 
nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. 

Ostatní opatření zůstávají v platnosti, včetně hlášení pozitivních žáků kramolisova@sshsopava.cz 

 

ZAMĚSTNANCI 

Musí se testovat 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. 
Povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. 
dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů. 

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. 

Hlášení pozitivních zaměstnanců předávají vedoucí zaměstnanci (pověření zaměstnanci) 
kramolisova@sshsopava.cz a vystaví Potvrzení o pozitivním výsledku. 
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Výjimky z testování 
Povinnost podstoupit test se (stejně jako u žáků) 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 1. 1. 2022          Mgr. Martin Ruský, v. r. 

                 ředitel školy 
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POVĚŘENÍ - TESTOVÁNÍ 
  

  Tímto pověřuji níže uvedené zaměstnance k testování žáků a zaměstnanců školy.                                                                  

 

Mgr. M. Petro – NP a PP za DM 

Mgr. M. Urbišová – NP a PP za ŠJ 

K. Bobalová – NP za Matiční 

Ing. P. Janík – PP T34 a VOŠ (vč. Mgr. Tomáškové) 

D. Kramolišová – NP T34 a T20  

J. Gibesová – H6 – NP a PP (včetně Jany G. – vedena jako VOŠ) 

Bc. M. Bielačková – NP a PP za Schinzel včetně pana Buriana, vyjma Mgr. Rymlové a Ing. Felbierové 

Mgr. M. Rymlová – PP Knappe a Mondelez 

M. Lešinská – za Bivoj 

H. Smolková – za Globus 

P. Koval – NP Terasa 

Mgr. D. Kaštovská – PP Terasa 

 

 

 

S účinností od 1. 1. 2022  

 

 

 

 Mgr. Martin Ruský, v. r. 

                      ředitel školy  
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