POKYN K POVINNÉMU TESTOVÁNÍ NA COVID-19
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZ) ze dne 6. dubna 2021 č. j.: MZDR
14592/2021-2/MIN/KAN (zaměstnanci škol a školských zařízení),
Mimořádným opatřením MZ ze dne 6. dubna 2021 č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (děti a žáci),
bylo nařízeno testování dětí, žáků a všech zaměstnanců škol a školských zařízení. Osobní účast na
prezenční formě vzdělávání a skupinových konzultací ve škole či školském zařízení je podmíněna
negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

TESTUJÍ SE
•

Všichni přítomni zaměstnanci školy

•

Všichni přítomni žáci ve škole – skupinové konzultace, ZZ, MZ

NETESTUJÍ SE
•

•

•

Zaměstnanci a žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u
nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ, nejeví žádné příznaky
onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2
nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90
dní.
Zaměstnanci a žáci, kteří doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou
starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně
platného mimořádného opatření k provádění testů.
Zaměstnanci a žáci, kteří mají vystavený 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 uplynulo nejméně
14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID19.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
•

Pedagogičtí pracovníci přítomni na pracovišti pondělí – pátek mají povinnost podrobit se
testování 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek

•

Nepedagogičtí pracovníci školy, kteří nepřichází do styku s žáky 1x týdně a to v pondělí

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
•

2x týdně ihned v první den přítomnosti žáka ve škole. Rovněž také pokud mezi testováním jsou
minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Žáci, kteří jsou na smluvních pracovištích, se budou

testovat ve škole, pokud tomu není jinak/např. smluvní pracoviště testuje své zaměstnance a
mají možnost testovat i žáky vykonávající zde odbornou praxi/.

OMEZENÍ VSTUPU DO ŠKOLY
•

Žák či zaměstnanec školy, který se nepodrobí testování, nemůže být přítomen ve škole.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
•

K dispozici na https://www.albrechtovastredni.cz/o-skole/gdpr/

OSTATNÍ INFORMACE
•

Žáci obdrží prostřednictvím třídních učitelů v systému bakaláři, MS Teams.

Pokyn se vydává na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZ) ze dne 6. dubna 2021 č. j.: MZDR
14592/2021-2/MIN/KAN (zaměstnanci škol a školských zařízení),
mimořádného opatření MZ ze dne 6. dubna 2021 č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (děti a žáci).

Pokyn se vztahuje na všechny žáky a zaměstnance Albrechtovy střední školy, Český Těšín, p. o.

V Českém Těšíně 15. 4. 2021

