STŘEDNÍ ŠKOLA STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB
KARLOVY VARY, příspěvková organizace
POKYN K OCHRANĚ ZDRAVÍ OSOB V SOUVISLOSTI S NÁVRATEM
ŽÁKŮ K PREZENČNÍ FORMĚ VYUČOVÁNÍ
Níže uvedená pravidla vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.
14592/2021-1/MIN/KAN a č.j.14600/2021-3/MIN/KAN, které upravují pravidla návratu žáků
k prezenční formě středního vzdělávání, která bude v případě praktického vyučování
zahájena dnem 26.4.2021.
Podmínky účasti žáků na prezenční formě vyučování
1. Žákům bude umožněna osobní přítomnost na teoretickém/praktickém vyučování nebo na
skupinové konzultaci (dále jen vyučování) pouze pokud:
a) nemají příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti
a čichu, bolest v krku, rýma, zažívací obtíže, bolest svalů, kloubů, hlavy apod.)
a zároveň
b) před zahájením vyučování budou testováni s negativním výsledkem antigenního testu nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru COVID-19.
2. Testování před vstupem do vyučování lze nahradit doložením:
- dokladu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že uchazeč prodělal laboratorně
potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž uplynula doba izolace a od prvního pozitivního
antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru COVID-19 neuplynulo více než 90 dní,
nebo
- dokladu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru COVID-19, který byl proveden ne déle než 48 hodin
před nástupem žáka k vyučování,
nebo
- certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky (resp. od aplikace jedno-dávkového
očkování) uplynulo nejméně 14 dní.
3. Testování dle odstavce 1.b) se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy/na
pracoviště. Nebude-li žák přítomen v den nebo čas pravidelného testování ve škole/na
pracovišti, testování se provede okamžitě po jeho pozdějším příchodu.
4. Pokud žák nesplní výše uvedené podmínky, nebude mu účast na prezenční formě vzdělávání
(včetně skupinové konzultace) umožněna.
5. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu odmítnutí účasti na testování, škola
bude následnou absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci však škola nemá
povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle školského zákona a poskytne mu
pouze přiměřenou formu studijní podpory. Neúčast žáka na testování z vlastního rozhodnutí
nebude sankcionována.
Pozitivní výsledek testování (dle odstavce 1.b)
6. Pokud bude žák ve stanovených termínech před nástupem do vyučování testován dle
odstavce 1.b) s pozitivním výsledkem, vystaví škola žákovi potvrzení o pozitivním výsledku
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testu s uvedením dne a času provedení testu. Poté zletilý žák bezodkladně opustí
školu/pracoviště, v případě nezletilého žáka bude škola kontaktovat zákonného zástupce žáka,
žák bude oddělen od ostatních osob do izolace a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je
povinen jej ve škole bezodkladně vyzvednout.
7. Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka je následně po opuštění školy povinen telefonicky
nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem bez odkladu informovat o pozitivním výsledku
testu svého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost a absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru
COVID-19 ! Poté je povinen okamžitě informovat školu o výsledku provedeného
konfirmačního RT-PCR testu.
8. V případě, že některý žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu se žákům,
kteří byli 2 dny před provedením tohoto testu ve třídě nebo skupině s tímto žákem:
- neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání do doby zjištění výsledku konfirmačního
RT-PCR testu na přítomnost viru COVID-19 u žáka s pozitivním výsledkem preventivního
antigenního testu,
- opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od doby, kdy žák s pozitivním
výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR
testu na přítomnost viru COVID-19.
Průběh testování (dle odstavce 1.b)
9. Testování bude probíhat tzv. samo-odběrem bez asistence zdravotnického personálu. K
testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, rýma,
zažívací obtíže, bolest svalů, kloubů, hlavy apod.)
10. Testování se bude provádět dvakrát týdně, první test se provede v pondělí, druhý ve čtvrtek.
Výjimky z tohoto režimu mohou nastat v případech tříd, které nemají týdenní cyklus střídání
teoretického a praktického vyučování, u žáků ubytovaných na domově mládeže apod.
11. Testování bude prováděno:
- v teoretickém vyučování v jednotlivých třídách v plánovaných termínech, mimo ně
v testovacím centru školy (v přízemí v prostoru šaten)
- v praktickém vyučování na pracovišti nebo v testovacím centru školy
- na domově mládeže v případě ubytovaných.
Průběh vzdělávání prezenční formou
12. Je zakázáno shromažďování a setrvávání žáků před školou/pracovištěm, a to před začátkem
i po ukončení výuky, žáci před školou/pracovištěm dodržují odstupy 2 metry a mají povinnost
zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2.
13. Do školy žáci vstupují dle instrukcí třídního učitele/učitele odborného výcviku nebo
zástupce ředitele ve stanoveném času a určeným vchodem. Do budovy školy žáci vstupují
pouze po homogenních skupinách tvořených žáky jedné třídy. Po vstupu se nepřezouvají a na
základě instrukcí pověřených osob se bez prodlení odeberou do své učebny. Po příchodu do
učebny musí každý žák dezinfikovat své ruce.
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14. V prostorách školy/pracoviště i v samotných třídách/provozu pracoviště mohou být žáci
pouze s nasazeným respirátorem FFP2 a dodržují zásady osobní a provozní hygieny. Ve
škole/na pracovišti se žáci pohybují pouze po vymezeném patře/prostoru a mají přístup pouze
ke stanoveným WC. Při pohybu v prostorách školy/pracoviště žáci dodržují odstupy 2 metry
vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
15. Nikdo s příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, ztráta
chuti a čichu, bolest v krku, rýma, zažívací obtíže, bolest svalů, kloubů, hlavy apod.), nesmí do
školy vstoupit. Pokud ve škole/na pracovišti začne zletilý žák vykazovat některý z uvedených
příznaků COVID-19, bude vyzván k odchodu ze školy/pracoviště, kterou bezodkladně opustí.
Nezletilý žák bude v tomto případě umístěn do izolace a bude kontaktován jeho zákonný
zástupce za účelem bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy/pracoviště.
Komunikace
Pro informace v nestandardních situacích, které by vznikaly v souvislosti s testováním od
26.4.2021 a pro účely povinných hlášení výsledků konfirmačních RT-PCR testů se obracejte
na paní Radku Loveckou, manažerku pro personalistiku a provoz školy:
- tel. 739 521 599
- email lovecka@ssstravovani.cz
Příloha: Instruktáž k provádění vlastního testování
V Karlových Varech 21.4.2021
RNDr. Jiří Neumann
ředitel

Příloha - instruktáž k provádění vlastního testování
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
4. Testovaný stahuje roušku a provádí samo-odběr z nosní sliznice dle pokynů níže.
LEPU test:
- Během odběru vzorku musí být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a citlivě
5krát otočena v doteku se sliznicí, následně totéž stejnou tyčinkou v druhé nosní dírce stejným
způsobem. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
- Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samo-odběru a vydává pokyny.
- Testovaný otevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z
otvoru B do otvoru A) a odstraňuje lepicí proužek.
- Dohlížející osoba nakape na vyhodnocovací kartu 6 kapek přiloženého roztoku.
- Testovaný otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
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Singclean test:
- Zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok - lahvičku s reakčním roztokem
otevřete ukroucením závěru, stiskněte ji a do zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali
okraje zkumavky.
- Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko a přejeďte jím 5x podél sliznice nosní
dírky, tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
- Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samo-odběru.
- Vložte tampon se vzorkem do zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem
a otočte ho asi 10x.
- Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
- Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
- Nainstalujte kapátko na zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
- Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se
vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
- Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
- Nevyhodnocujte test po uplynutí více než 20 minut.
Dále pro oba typy testů:
5. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
6. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
7. Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového
koše a přechází k výuce.
Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše, přechází a
do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák
souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně jsou dezinfikovány všechny
plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí
vykonat nový test.

