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Pokyn ředitelky č. 11/2021 
k  provozu školy od 24. 5. 2021 

vydaný v souladu s Mimořádným opatřením MZDR ze dne 17. 5. 2021 
 

 

V souladu s  Mimořádným opatřením MZDR ze dne 17. 5. 2021 stanovuje ředitelka školy 
pravidla pro provoz školy od 24. 5. 2021 následovně: 
 

1. Teoretická výuka a výuka odborného výcviku probíhá prezenční formou dle rozvrhu, 
který je zveřejněn v IS EDOOKIT. 
  

2. Prezenční formy výuky se může zúčastnit osobně pouze žák, který: 
 

  a) prokáže, že  

   i)  absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost 

    viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

 

   ii)  absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost 

    antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

 

   iii)  má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o  

    provedeném  očkování proti onemocnění COVID-19, a od 

    aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

    schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen 

    „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 

    očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

    uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  

 

   iv)  prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,  

    uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného  

    opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 

    POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 

    nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 

    více než 90 dní, nebo 

  

  b)  doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného 

   zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 

   72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, 

   který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  

   zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  
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  c)  podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti 

   antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 

   povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 

   negativním výsledkem (tento test podstupuje s frekvencí 1x  

   týdně), nebo  

 

  d)  prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 

   hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, 

   který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  

   zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; 

 

  žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání. 

 
3. Testování probíhá každé pondělí (bez ohledu jaký den byl žák testován v předchozím 

týdnu). Test nesmí být starší šesti dnů. 
 

4. Testování žáků v teoretické výuce 
 

a) žáci jsou testováni vždy v pondělí první vyučovací hodinu přítomným učitelem 
v učebně, kde tato výuka probíhá,  
 

b) testují se všichni žáci, bez ohledu na to, zda je jejich předchozí test z minulého 
týdne platný, 
 

c) učitel, který v pondělí testuje žáky, si vyzvedne testy vždy v dané pondělí od 
7:30 hodin do 7:45 hodin u Mgr. Vlkové, po ukončení vyučovací hodiny, zbylé 
testy vrátí,  
 

d) vyučující ihned zapíše výsledky testů do IS EDOOKIT, 
 

e) v případě pozitivního výsledku, je žák odeslán na recepci školy, recepční 
informuje neprodleně zástupce ředitele Mgr. Vlkovou nebo Mgr. Částku, 
 

f) po ukončení testování dá vyučující koš, ve kterém je v igelitovém pytli 
materiál po testování, za dveře učebny – stanovený provozní pracovník školy 
tento odpad zlikviduje, 
 

g) na začátku KAŽDÉ vyučovací hodiny KAŽDÝ den v týdnu musí vyučující zjistit, 
zda žák, který do výuky přišel až v průběhu vyučovacího dne či v jiný den než v 
pondělí, má platný AG test, v případě, že tomu tak není, odešle žáka vyučující 
na recepci školy, kde mu pracovník recepce sdělí, kde test absolvuje, 
 

h) mimořádné testování žáků (pozdě příchozí, žáci po nemoci, kteří nastoupí do 
výuky v průběhu týdne) provádí v době od 7:55 hodin do 8:45 hodin učitel, 
která vykonává dozor u vstupu do školy, od 8:45 hodin provozní zaměstnanec 



školy (paní Vašková), případně zástupce ředitelky Mgr. Částka, testování 
probíhá v testovací místnosti (učebna 062). 
 

5. Testování žáků na OV 
 

a) žáci jsou testováni vždy v pondělí před zahájením OV příslušným učitelem OV,  
 

b) testují se všichni žáci, bez ohledu na to, zda je jejich předchozí test z minulého 
týdne platný, 
 

c) učitelé OV si vyzvednou testy vždy v pátek u Ing. Rezka, zbylé testy si po 
pondělním testování nechávají pro žáky, kteří by do školy přišli v průběhu 
týdne,  
 

d) učitel OV ihned zapíše výsledky testů do IS EDOOKIT, 
 

e) v případě pozitivního výsledku, je žák odeslán na recepci školy, recepční 
informuje neprodleně zástupce ředitele Mgr. Veselou nebo Mgr. Částku, 
 

f) po ukončení testování stanovený provozní pracovník školy zlikviduje materiál 
po testování, který je v igelitovém pytli v koši, 
 

g) na začátku KAŽDÉHO dne OV musí učitel OV zjistit, zda žák, který na OV přišel 
až v průběhu vyučovacího dne či jiný den než v pondělí, má platný AG test, 
v případě, že tomu tak není, odešle žáka učitel OV na recepci školy, kde mu 
pracovník recepce sdělí, kde test absolvuje, pokud takový žák přijde na OV do 
7:55 hodin, otestuje ho příslušný učitel OV, 
 

h) mimořádné testování žáků (pozdě příchozí, žáci po nemoci, kteří nastoupí do 
výuky v průběhu týdne) provádí v době od 7:55 hodin do 8:45 hodin učitel, 
která vykonává dozor u vstupu do školy, od 8:45 hodin provozní zaměstnanec 
školy (paní Vašková), případně zástupce ředitelky Mgr. Částka. 
 

i) v případě externích pracovišť je testování zajištěno přímo na těchto 
pracovištích nebo se na nich žáci prokazují potvrzením o negativním výsledku 
AG testu ze školy. 

 
6. V celém areálu školy si musí všichni žáci, učitelé a další osoby zakrývat dýchací cesty 

respirátorem třídy min. FFP2 po celou dobu jejich přítomnosti v něm. 
 
 
V Praze 2021-05-18 
 
 
 
Mgr. Věra Nováková v. r. 
ředitelka SOŠ a SOU, Praha - Čakovice 


