
 

 
INFORMACE K ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY  

OD 24. KVĚTNA 2021 
 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
1. Prezenční forma teoretického i praktického vyučování všech žáků školy bude plně obnovena v pondělí 

24. května 2021.  
2. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu hodin na školní rok 2020/2021 s možností suplování některých 

hodin, tak jako v běžném provozu školy.  
3. Žáci jsou povinni se zúčastnit vyučování, pokud: 

a. nemají příznaky onemocnění COVID-19, a  
b. podstoupili ve stanovené frekvenci stanovené vyšetření prostřednictvím neinvazivního 

preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl 
sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola, a prokáže se 
negativním výsledkem tohoto vyšetření.  

4. Podmínka podle bodu 3 se považuje za splněnou, pokud žák doloží, že:  
a. absolvoval nejdéle před 14 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, nebo  
b. absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo 
c. má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

d. 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, 

5. Testování žáků ve škole na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 probíhá 1x týdně. Žák, který splňuje 
některou z podmínek v bodě 4 (a tedy nemusí podstoupit preventivní antigenní test), odevzdá třídnímu 
učiteli příslušný doklad.  

6. Testování žáků probíhá samoodběrem. Test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v 
týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen 
v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.  

7. Testování žáků v teoretickém vyučování bude probíhat v jejich kmenových učebnách na pracovišti 
Bratříků vždy v pondělí od 7.30 do 8.00 hod. V této době jsou žáci povinni dostavit se k testování. 
Výsledek testu předloží testovaný žák pověřenému pracovníkovi, který jej zkontroluje a zanese do 
evidence.  

8. Testování žáků v praktickém vyučování bude probíhat na odborných dílnách na pracovišti Bratříků 
nebo Kyjovská vždy v pondělí od 7.00 do 7.30 hod. V této době jsou žáci povinni dostavit se 
k testování. Výsledek testu předloží testovaný žák pověřenému pracovníkovi, který jej zkontroluje a 
zanese do evidence. Pokud žák bude vykonávat praktické vyučování mimo školu (v provozovnách), 
bude vybaven testem k samoodběru, který si provede na začátku směny u zaměstnavatele. Pokud 
bude mít výsledek pozitivní, musí pracoviště opustit, a zaměstnavatel žáků je povinen předat škole 
informace o pozitivním testu bezprostředně po zjištění této skutečnosti.  



9. V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, žák je povinen bezodkladně opustit školu; v 
případě nezletilého žáka, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a 
zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Žák poté kontaktuje svého 
praktického (dorostového) lékaře.  

10. Před prvním testováním je potřeba, aby se všichni testovaní žáci seznámili s průběhem testu. Na 
naší škole je nyní používán test SINGCLEAN, po vyčerpání zásob bude používán test SEJOY. Krátké 
instruktážní video jak samoodběr provést je k dispozici na 
http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html (SINGCLEAN) 
a https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo (SEJOY). Slovní popis použití testů je uveden 
v příloze.  

 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POBYT VE ŠKOLE 
 
1. Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby jsou povinni nosit v prostorách školy nasazený respirátor 

FFP2 nebo KN95, a to i v době vyučovacích hodin. 
2. Je třeba dbát na dezinfekci rukou, používat dezinfekční prostředky, které jsou k dispozici u vchodu, na 

chodbě v 1. patře, ve třídách a na toaletách. 
3. V učebnách je nutné často větrat. 
4. Jsou umožněny sportovní činnosti (tělesná výchova) konané ve vnitřních prostorech (tělocvična) za 

podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy, a přítomno může být nejvýše 30 osob 
celkem; přítomnost žáků v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., je zakázána. 

5. Sportovní činnosti venku mohou probíhat bez omezení.   

ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 
1. Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
2. Respirátor se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.  
3. Musí být dodržovány rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly.  
4. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, může u něj sedět více osob 

tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,  
5. Ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení. 
6. Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
7. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 
DOMOV MLÁDEŽE 

 
1. Obnovuje se plný provoz domova mládeže.  
2. Testování ubytovaných žáků se provádí bezprostředně po příjezdu do domova mládeže, test je platný 

v daném týdnu i pro školní vyučování. Jinak platí stejná pravidla jako při testování ve škole.  
3. Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách respirátory a dodržují 

základní hygienická pravidla.  
4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je 
důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.  

 
 
 
 
 
Havlíčkův Brod 18. května 2021        Mgr. Jiří Forman 

               ředitel školy 

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html
https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo


Příloha 

 
POSTUP TESTU SINCLEAN 

 
1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve.  

2. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním 

roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky 

nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.  

3. Stáhněte si roušku a zasuňte vatovou tyčinku do nosní dírky asi 2,5 cm hluboko. Přejeďte 

tamponem 5x podél sliznice uvnitř nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento 

postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky. Při manipulaci se tamponu 

nedotýkejte. Opět si nasaďte roušku.  

4. Vložte tamponový vzorek do extrakční zkumavky s předem přidaným reakčním roztokem a 

přibližně 10x otáčejte tyčinkou s tamponem. Přitlačte hlavu tamponu ke stěně zkumavky, 

aby se uvolnil antigen v tamponu, a poté jej nechte asi 1 minutu stát. 

5. Vytahujte tyčinku a přitom stiskněte prsty zkumavku, aby z tamponu vyteklo co nejvíce 

tekutiny.  

6. Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte asi 1 minutu stát. 

7. Otevřete sáček z hliníkové fólie a vyjměte testovací kartu, přidejte 3 kapky odstátého 

roztoku do otvoru pro vzorek na testovací kartě. 

8. Dohlížející osoba spustí časovač. Počkejte, až se objeví barevná čára (T). Výsledek by měl být 

přečten za 15 minut.  

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

NEGATIVNÍ: Pokud je zřetelná pouze linie C, absence jakékoli vínové barvy v pruhu T 

naznačuje, že ve vzorku nebyl detekován žádný antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je 

negativní. Vyhoďte testovací sadu (kromě stojánku) do určeného odpadkového koše.  

POZITIVNÍ: Pokud je kromě přítomnosti linie C vyvinuta i linie T, test indikuje přítomnost 

antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní COVID-19. Vyhoďte 

testovací sadu (kromě stojánku) do určeného odpadkového koše a ihned odejděte ze školy.  

NEPLATNÝ: Kontrolní řádek se nezobrazí. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní 

linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Vyhoďte testovací sadu 

(kromě stojánku) do určeného odpadkového koše a vykonejte nový test.  



POSTUP TESTU SEJOY 
 

1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve.  

2. Otevřenou zkumavku umístěte do stojánku. Ulomte uzávěr lahvičky s roztokem a všechen 

roztok přelijte do zkumavky, aniž by se dotýkal okrajů zkumavky.  

3. Otevřete obal s výtěrovou tyčinkou, aniž byste se dotkli vatové části, a tyčinku vsuňte do 

nosní dírky  1 – 2 cm hluboko. Otočte výtěrovou tyčinkou 5x a tou samou tyčinkou proveďte 

to samé v druhé nosní dírce.   

4. Výtěrovou tyčinku vložte do zkumavky s roztokem a otáčejte s ní asi 10 vteřin.  

5. Výtěrovou tyčinku důkladně vymačkejte přes plášť zkumavky, poté ji vyndejte ze zkumavky 

a odložte na ubrousek.  

6. Nasaďte špičku kapátka na horní stranu zkumavky a zkumavku vraťte do stojánku.   

7. Roztrhněte fólii s testovací kazetou. Vyjměte zkumavku ze stojánku, obraťte ji špičkou dolů 

nad jamku označenou písmenem S v testovací kazetě a kápněte do jamky 2 kapky roztoku 

ze zkumavky. Výsledek bude patrný do 20 minut. Výsledek zaeviduje dohlížející pracovník.  

8. Vyhoďte všechny součásti testu do plastového pytle. 

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

NEGATIVNÍ: Pokud je zřetelná pouze linie C, absence jakékoli vínové barvy v pruhu T 

naznačuje, že ve vzorku nebyl detekován žádný antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je 

negativní. Vyhoďte testovací sadu (kromě stojánku) do určeného odpadkového koše.  

POZITIVNÍ: Pokud je kromě přítomnosti linie C vyvinuta i linie T, test indikuje přítomnost 

antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní COVID-19. Vyhoďte 

testovací sadu (kromě stojánku) do určeného odpadkového koše a ihned odejděte ze školy.  

NEPLATNÝ: Kontrolní řádek se nezobrazí. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní 

linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Vyhoďte testovací sadu 

(kromě stojánku) do určeného odpadkového koše a vykonejte nový test.  

 

 


