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Základní hygienická pravidla 

- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 
- Skupinová izolace, eventuelně sociální distance. 
- Do budovy školy a odloučeného pracoviště je umožněn vstup pouze osobám bez příznaků 

onemocnění COVID-19. 
- U vstupu do budovy školy a odloučeného pracoviště, v každé učebně, jídelně, hygienickém 

zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 
s dávkovačem. 

- Každá osoba je povinna v co nejkratším čase po příchodu do školy a na odloučené 
pracoviště si důkladně 20 až 30 sekund umývat ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, 
popřípadě provést dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého 
pobytu ve škole. 

- Každá osoba vstupující do školy a na odloučené pracoviště je povinna si zakrýt dýchací 
cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně 
platném mimořádném opatření MZDR. 

- Osobám v budově školy a odloučeného pracoviště může být v případě zjištěných příznaků 
onemocnění COVID-19 kontrolována tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. 

- Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 
využívaných prostor školy a odloučeného pracoviště, a to nejlépe okny, čímž je zajištěn 
přísun čerstvého vzduchu. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně, zejména 
o přestávkách a nejméně 1x v průběhu vyučovacích hodin. 

- Bezpečné osoušení rukou je zajištěno ručníky na jedno použití nebo vysoušeči rukou. 
- Škola je povinna podle platných mimořádných opatření MZDR testovat žáky a 

zaměstnance školy a odloučeného pracoviště, popř. uchazeče o studium v případě 
nepředložení potvrzení o negativním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-
CoV-2. 

- Testování osob bude probíhat v případě přítomnosti žáků ve škole a na odloučeném 
pracovišti pravidelně 2x týdně, a to v pondělí a čtvrtek, v ostatních případech pouze 1x 
týdně v pondělí. 

- Pokud se osoby nebudou moci zúčastnit testování v určený den (tj. pondělí a čtvrtek), je 
nutné je otestovat v první den jejich přítomnosti. Dále pokračují osoby v testování dle 
rozvrhu s ostatními, případně s odstupem dvou až tří dní mezi testy. 

- K testování se může dostavit zaměstnanec a žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky 
infekčního virového onemocnění. 

- Pokud se u zaměstnance nebo žáka školy objeví příznaky infekčního onemocnění 
v průběhu dne, školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase (nezletilý žák, který 
nemá čestné prohlášení zákonného zástupce, vyčká jeho příchodu v izolaci školy nebo 
odloučeného pracoviště) a informuje svého lékaře. 

- Testování osob bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 
zdravotnického personálu. 



- Testovaná osoba oznámí výsledek samotestu pověřené osobě, který jej zanese do evidence. 

 

Žáci nevstupují do šaten, ale odcházejí do učeben, ve který budou probíhat skupinové 
konzultace, kde se podrobí samotestování pod dohledem pověřené osoby.  

Samotestování probíhá na první konzultaci v týdnu, následně vždy třetí den po prvním 
samotestování (např. pondělí a čtvrtek nebo úterý a pátek). 

 
Po ukončení testu 
 
- V případě pozitivního testu žák dostane potvrzení o pozitivním testu (Příloha č. 1), a 

následně: 
 zletilý žák odchází domů a informuje svého lékaře,  
 nezletilý žák odchází s čestným prohlášením zákonného zástupce domů a informuje 

svého lékaře, 
 nezletilý žák bez čestného prohlášení odchází na izolaci, kde vyčká příchodu 

zákonného zástupce, se kterým odchází domů a informuje svého lékaře. 
- V případě negativního testu žáka, žák obdrží potvrzení o negativním testu (Příloha č. 2), 

které předloží při další skupinové konzultaci. Dále odchází do šatny a následně do třídy, 
kde probíhá skupinová konzultace. 

- V případě neprůkazného výsledku testu odchází žák na provozně ekonomický úsek, kde 
pověřená osoba dohlédne na provedení samotestu v určené místnosti. 

 

Testování se neprovádí u žáků 
 
- Kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 

negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin. 

- Kteří prodělali onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR 
testu s pozitivním výsledkem a tuto skutečnost prokazatelně doložily. 

- Kteří mají vystavený certifikát ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, a 
uplynulo nejméně 14 dní od závěrečné očkovací dávky. 

 

Školní stravování 
 
Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, 
vláda nebo MZDR jinak:  
- Rozestupy mezi jednotlivými stoly 1,5 m. 
- Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby. 
- Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení. 
- Ve školní jídelně se mohou stravovat: 

o Žáci, kteří mají skupinovou výuku v čase od 11:25 do 12:10 hodin a žáci, kteří 
mají distanční výuku v čase od 11:00 do 11:25 hodin nebo od 12:10 do 13:00 
hodin. 



- Před odebráním stravy je nutné si umýt či vydezinfikovat ruce. 
- Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a 

využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). 
- Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní 
jídelny vstupovat nemocná osoba. 

 

 

V Havířově dne 9. 4. 2021    

 

 

  

         

         Mgr. Petr Szymeczek 
          ředitel 
 

 

 

Příloha č. 1: Potvrzení o pozitivním výsledku testu 
Příloha č. 2: Potvrzení o negativním výsledku testu skupinových konzultací 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1: 

 

POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU 

preventivní testování ve školách 

 

 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

IČO: 13644271 

 

Potvrzujeme podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR14592/2021-
3/MIN/KAN a č. j. MZDR14592/2021-2/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 žákovi/zaměstnanci/osobě 
podílející se na testování, 

 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………...……... 

 

Datum narození:…………………………………………………………………………………...……. 

 

Bydliště:………………………………………………………………………………………….…….. 

 

 

 

že měl/a dne …………………….. pozitivní výsledek preventivního testování provedeného 
prostřednictvím antigenního/RT-PCR testu formou samoodběru. 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

        pověřená osoba 

 

 



Příloha č. 2 

 

 

POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU ŽÁKA 

slouží výhradně pro potřeby skupinových konzultací ve střední škole    

 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

 

 

Potvrzuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. č. j. MZDR14592/2021-
3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021  

 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………... 

 

Třída:………….……………………………………………………………………………………. 

 

 

že měl/a dne ……………………v…………hodin negativní výsledek preventivního testování 
provedeného prostřednictvím antigenního/RT-PCR testu formou samoodběru. 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

        Pověřená osoba 

 

 

 

 

 


