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Dodatek č. 15 – Pravidla pro testování zaměstnanců a
Název
Označení:
Počet stran:

studentů a ochranné pomůcky.
Ke Směrnici Covid – 19 Provoz školy v roce 2020/2021
DOD15/2021
10

Účinnost od:
Účinnost do:

1.3.2021
odvolání

Na základě vydaných Mimořádných opatření MZČR a Usnesením vlády o přijetí
krizových opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV2 na území České republiky nařizuji:
1)

Ochranné pomůcky

Podle Mimořádného opatření MZČR č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26.2.2021
je pro studenty (studentky) a zaměstnance povinnost nosit ve všech prostorách školy
respirátor nebo obdobný ochranný prostředek FFP2, KN 95, obličejovou masku nebo
obdobný prostředek, který naplňuje technické podmínky výše uvedených. Tzn. je zakázáno
nosit roušku apod…
Ve výjimečných případech při výuce lze použít ochranný štít, za podmínky vzdálenosti od
sebe 2 m.
Každý zaměstnanec obdrží respirátor – 1 den – 1 respirátor. V současnosti se jedná o
ochrannou pomůcku pro zaměstnance, kterou má povinnost podle zákona č. 251/2005 Sb.,
zákon o inspekci práce pořídit zaměstnavatel a podle § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce je povinen zaměstnanec ochranné pomůcky použít.
Studenti si ochranné pomůcky opatří sami. Samozřejmě budeme respektovat finanční
možnosti jednotlivců a řešit individuálně.
2)

Testování ve škole pro zaměstnance a pro žáky

Podle Mimořádného opatření MZČR č.j. MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN ze dne 1.3.2021
a Mimořádného opatření MZČR č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1.3.2021
vyplynula povinnost umožnit zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti (myšleno po
zrušení distanční výuky) pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupí test na
přítomnost SARS CoV-2 tj. antigenní test.
Stejnou povinnost budou mít i studenti tj. podstoupít test na přítomnost SARS CoV-2 tj.
antigenní test.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 15. je Manuál na testování přítomnost SARS CoV-2.
Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit, a to s výjimkou
osob, které prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid -19, uplynula u nich doba
izolace podle opatření MZČR, nejeví žádné příznaky onemocněná a od od prvního
pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. (prokazatelné potvrzení bude
vyžadováno).
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Vzhledem k nezbytnosti nalezení kompromisního řešení, při nedostatku zdravotnického
personálu a současné epidemické situaci, lze testování provádět laickou osobou
(Mimořádného opatření MZČR č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1.3.2021).
Testování probíhá samosběrem.
Testování v období od 1.3.2021 do 21.3.2021 zajišťuje ředitelka školy (výpomoc ekonom
školy a uklízečky) s tím, že testování probíhá 2x v týdnu pondělí a středa, pro
zaměstnance, kteří jsou celotýdenně přítomni na pracovišti.
Zaměstnanci, kteří docházejí tzv. rotačně (střídání přítomnosti na pracovišti a home office)
budou testováni první den přítomnosti na pracovišti.
Testování studentů od 21.3.2021 (zatím jediný známý termín) budou zajišťovat po
proškolení učitelé a vychovatelé (bude se jednat pouze o dozor a občasnou výpomoc
nevidomým) s výpomocí uklízeček.
Testování zaměstnanců od 21.3.2021 zajišťuje ředitelka školy (výpomoc ekonom školy a
uklízečky) s tím, že testování probíhá 2x v týdnu pondělí a středa, pro zaměstnance, kteří
jsou celotýdenně přítomni na pracovišti, ostatní dle svého rozvrhu (zkrácené úvazky) tj. vždy
hned první den v týdnu přítomnosti na konzervatoři a střední škole, domova mládeže atd.
Manuál na testování v KJD je k dispozici pouze na intranetu.
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