
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ 
  
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízení: 

 Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, 
žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy. 

 K testování ve VOŠ OT a SŠ Štětí budou použity neinvazivní Ag testy LEPU. 

 Povinné testování se netýká individuálních konzultací.  
 
Testování se neprovádí u osob, které: 

 doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 
negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby 
nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

 absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování 
izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu 
s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji 
škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy 

  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 (dále jen ,,SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.  
 
Neotestovanému žákovi nebo studentovi nelze  umožnit vstup do školy. Při příchodu 
je nutné odebrat se okamžitě k samotestování. 
 
Budovy školy budou během dne zvenčí uzavřeny, aby do nich nemohl 
nekontrolovaně vstoupit neotestovaný člověk. Žáky a studenty si před budovou (na 
začátku vyučování nebo konzultace, při přesunu mezi budovami, po volné hodině 
apod.) vždy vyzvedne příslušný učitel. 
Při pozdním příchodu se již nebude žák nebo student moci testování třídy nebo 
skupiny zúčastnit a proto nebude do školy vpuštěn. Výjimkou může být např. pozdní 
příchod z důvodu návštěvy lékaře, o které je nutné předem informovat třídního 
učitele. Ten tuto informaci předá příslušnému zaměstnanci, jenž samotestování 
umožní. Další výjimkou může být pozdní příjezd spoje. V každém případě je nutné 
důvod pozdního příchodu doložit potvrzením a je-li to možné, oznámit jej 
s předstihem třídnímu učiteli. 
 
Pravidelné testování žáků se bude provádět v pondělí a ve čtvrtek a to vždy první 
vyučovací hodinu.  
Na DM proběhne první testování okamžitě po příjezdu žáka nebo studenta. Druhé 
testování podstoupí ve čtvrtek ve škole. 
V době konzultací bude testování vždy jen před první konzultací žáka v pondělí, 
úterý, nebo ve středu a druhý test proběhne před první konzultací žáka ve čtvrtek, 
nebo v pátek. 
 
Testování budou provádět: 

 OVÝ učitelé odborného výcviku (v 7.40, 7.50 a v 8.00 podle oborů), 



 před teoretickou výukou vyučující nebo třídní učitel (podle rozvrhu většinou v 8.00) 

 před konzultacemi příslušný vyučující, 

 v případě testování v úterý, středu a pátek pověřený zaměstnanec školy (pro ty, 
kteří nebyli přítomni testování v pondělí nebo ve čtvrtek), 

 na DM vychovatelé konající službu. 
 
Pokud žáci/studenti budou testováni mimo dny k tomu určené (tzn., že budou 
testováni v úterý, středu nebo pátek), je jejich povinností se dostavit nejpozději v 7:30 
hod. nebo podle dohody s pověřeným pracovníkem na místo testování v tyto dny, 
aby jim mohl být test proveden.  
Povinností žáka/studenta je předem informovat třídního učitele o dni, kdy poprvé 
v týdnu přijde do školy (nebo na DM) a zúčastní se testování. Třídní učitel informuje 
příslušného zaměstnance školy, aby mohlo být testování organizačně připraveno. 
 
Testovací místa mimo určené dny: 

 Kostelní – sekretariát, paní Plíšková, 

 Pivovarská – sekretariát, paní Sýkorová, 

 1. máje – paní Pirošíková, 

 Domov mládeže – recepce, vychovatel konající službu. 
 
Další informace podají třídní učitelé nebo učitelé či pověření zaměstnanci při prvním 
testování.  
 
Základní informace též na https://www.odbornaskola.cz/testovani-na-covid-19/.  
 
Video s průběhem testování jak na to ve škole | testování.edu.cz. 
 
 

https://www.odbornaskola.cz/testovani-na-covid-19/
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

