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Střední  škola  stavebních  řemesel  Brno-Bosonohy,  
příspěvková  organizace    

                        Sídlo:  Pražská  636/38b,  642  00  Brno-Bosonohy  
IČ:  00173843,  DIČ:  CZ00173843  
ID  datové  schránky:  cymwdzm  

  
 
Informace žákům a jejich zákonným zástupcům pro nástup žáků do školy v návaznosti 
na mimořádná opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021  
a následně 12. dubna 2021, 19. dubna 2021. 

 
S účinností od 12. 4. 2021 se mohou žáci školy prezenčně účastnit: 

a)   individuální konzultace (jeden učitel, jeden žák) 
b)   konání závěrečných zkoušek 
c)   konání maturitních zkoušek  
d)   konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek, 
e)   konání přijímacích zkoušek. 

 
S	  účinností	  od	  19.	  4.	  2021	  se mohou žáci školy prezenčně účastnit:	  

a) individuální konzultace (jeden učitel – jeden žák), 
b) skupinové konzultace žáků posledních ročníků nebo žáků ohrožených školním 
neúspěchem z jiných ročníků a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině, 
c) konání závěrečných zkoušek (max. 20 žáků v místnosti), 
d) konání maturitních zkoušek (max. 20 žáků v místnosti), 
e) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek, 
f)   konání přijímacích zkoušek. 

 
S	  účinností	  od	  26.	  4.	  2021	  se mohou žáci školy prezenčně účastnit:	  

a) praktického vyučování (žáci nastupují k prezenční výuce v souladu se školským 
zákonem a s pravidly pro prezenční docházku stanovené školou viz. rozvrh hodin), 
b) skupinové konzultace žáků posledních ročníků nebo žáků ohrožených školním 
neúspěchem z jiných ročníků a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině, 
c) konání závěrečných a maturitních zkoušek (max. 20 žáků v místnosti), 
d) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek, 

 
Žáci přítomní prezenčně na výuce budou povinně dodržovat hygienická pravidla, včetně osobní 
ochranné pomůcky dýchacích cest, a to respirátoru FFP2/KN 95 nebo nano roušky. 
 
Škola má pro testování žáků k dispozici antigenními testy typu: Singclean GT GOOD TEST 
COVID-19 TEST KIT (Colloidal Gold Method) SARS- CoV-2 ze vzorků z nosu a krku 
 
Prostory pro testování: 

Ø   učebna nebo jiné prostory s možností větrání (ev. venku), 
Ø   místo k sezení, 
Ø   dodržovat rozestupy mezi testovanými 1,5 m 
Ø   izolační místnost. 

Materiál pro testovací místnost: 
Ø   testovací sady, 
Ø   odpadkový koš (bez víka), 
Ø   odpadkové pytle (tl. 0,2 mm) na likvidaci testovacích souprav, 
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Ø   desinfekční prostředek na ruce, 
Ø   desinfekční přípravek na povrchovou desinfekci s rozprašovačem, 
Ø   seznam testovaných osob (v papírové nebo elektronické podobě), 
Ø   hodinky (stopky) pro měření času, 
Ø   jednorázové rukavice, 
Ø   jednorázové papírové utěrky, 
Ø   respirátor třídy FFP2 pro dohlížející osoby. 

Personální zajištění: 
Ø   osoba/y dohlížející na žáky při provádění testů a zaznamenávající výsledky jsou 

zaměstnanci školy, kteří vykonávají nad žáky dohled, 
Ø   tyto osoby shlédnou nebo přímo použijí instruktážní video a přečtou žákům pravidla  

pro odběr, zaznamenají výsledky testu, 
Ø   dohlížející osoby budou odpovědny za likvidaci použitých testů, 
Ø   ředitel školy určí osobu k zajištění dohledu v izolační místnosti. 

Příprava na testování: 
Ø   před prvním testováním škola seznámí s průběhem testu (výklad/video/manuál), 
Ø   dohlížející osoba/y připraví testovací sady a seznamy testovaných pro konkrétní den, 

zkontrolují připravené pomůcky včetně těch pro likvidaci odpadu. 
 

Proces samoodběru: 
Instruktážní video: https://www.goodtest.cz/videonavod 

Ø   před testem si každý testovaný vydesinfikuje ruce, 
Ø   dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru, 
Ø   každý testovaný obdrží jednu testovací sadu, 
Ø   vydání testu, 
Ø   provedení testu, 
Ø   žáci čekají na místě na vyhodnocení testu, 
Ø   vyhodnocení testu, 
Ø   záznam výsledku, 
Ø   likvidace testu. 

Vyhodnocení testu: 
Ø   negativní výsledek testu: likvidace testu, žákovi je umožněna účast na prezenční 

výuce, 
Ø   pozitivní výsledek testu: likvidace testu do připraveného sběrného pytle, testovaný 

odchází do izolační místnosti (nezletilý žák) nebo domů zletilý žák, 
Ø   nezletilého žáka vyzvedne ve škole jeho zákonný zástupce nebo pověřená osoba, má-li 

nezletilý žák souhlas zákonného zástupce, může odcházet domů sám, 
Ø   škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení, 
Ø   následuje desinfekce všech míst, kterých se pozitivně testovaný žák dotknul, 
Ø   nečitelný/chybný test: test se vyhazuje, chyba se zaznamená a testovaný musí vykonat 

nový test, 
Ø   konfirmační test RT-PCR nepotvrdí u pozitivně testovaného AG testem přítomnost 

viru COVID-19; žák doloží výsledek RT-PCR testu, informuje indikované kontakty  
a může se vrátit k prezenční výuce,  

Ø   konfirmační test RT-PCR potvrdí u pozitivně testovaného AG testem přítomnost 
viru Covid-19 je povinen zákonný zástupce žáka, žák informovat školu 

Nakládání s odpadem z testování: 
Ø   dohlížející osoba zaváže odpadkový pytel bezprostředně po dokončení testování, 

zvenku ošetří desinfekcí v rozprašovači, 
Ø   určená osoba odnese připravený pytel/pytle do komunálního odpadu. 
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Ø   Žák, který testování antigenním testem odmítne, se nemůže účastnit prezenčně  

na vzdělávání. O záměru, že žák testování odmítá, bude jeho zákonný zástupce 
informovat školu (písemně v systému Edookit – příslušnému vyučujícímu  
u kterého je realizovaná výuka např. učitel OV). Takový žák do školy vůbec 
nepůjde a vyučování se nezúčastní. 

Ø   Žák může využít „vlastní test“ povolený MZDR, otestovat se však musí ve škole. 
Ø   V případě, že výsledek preventivního testu žáka bude pozitivní, je škola povinna 

kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu.  
Ø   Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák (student ubytovaný na DM) je povinen 

telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním 
výsledku testu praktického lékaře nebo lékaře pro děti a dorost. 

Ø   Škola má povinnost zajistit testování i v případě, že žáci budou vykonávat praktické 
vyučování u zaměstnavatele (individuální odborný výcvik). Testování bude možné 
organizovat ve škole nebo na pracovišti zaměstnavatele. Zaměstnavatel má povinnost 
informovat o výsledku testování žáka/žáků školu. 

Ø   Pokud má žák (student) pozitivní výsledek testu na přítomnost viru a má příznaky 
onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení 
testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka nebo žák povinen nahlásit 
škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení  testu se považuje okamžik 
odběru vzorku nebo okamžik provedení antigenního testu.  

Ø   Pokud je žák před příchodem do školy ubytován v DM, pak se preventivní testování 
provádí v tomto školském ubytovacím zařízení bezprostředně po příchodu do tohoto 
zařízení.  

Ø   DM informuje o výsledku testování bez zbytečného odkladu školu.  
Ø   Testování v DM nahrazuje testování provedené školou, je-li nejbližší termín testování 

ve škole do 48 hodin ode dne testování ve školském ubytovacím zařízení.  
Ø   Pokud je test žáka ubytovaného v DM pozitivní, vystavuje ubytovací zařízení tomuto 
žákovi potvrzení  

Ø   Pokud je v DM ubytován žák, kterému není jiným mimořádným opatřením umožněna 
osobní přítomnost na vzdělávání, nařizuje se takovému žákovi podrobit se v tomto 
zařízení preventivnímu testování preventivním antigenním testem, které si žák provede 
v zařízení sám, nebo který mu provede laická osoba.  

Ø   Ředitelem školy pověřený pracovník povede evidenci (záznamy) z testování žáků  
a zabezpečí předávání těchto údajů v rámci školy.  

Ø   Obědy budou žáci objednávat obvyklým způsobem, změna bude v organizaci výdeje 
stravy a uspořádání jídelny.  
 

 
Ing. Jiří Košťál 
Ředitel školy 
 
Telefon:  547  120  655  …  ředitel                           IČ:  00173843     
   547  120  661  …  sekretariát                                             DIČ:  CZ00173843  
   547  120  663  …  zástupce  ředitele  pro  odborný  výcvik           Bankovní  spojení:  
   547  120  737  …  zástupce  ředitele  pro  teoretické  vyučování         KB  Brno-město  
   547  120  641  …  zástupce  ředitele  pro  výchovu  mimo  vyučování      č.ú:  62733621/0100  
   547  120  634  …  vedoucí  ekonomického  úseku  
   547  120  632  …  vedoucí  technického  úseku  
   547  120  638  …  vedoucí  útvaru  celoživotního  učení  
                                

      sekretariat@soubosonohy.cz  
  www.soubosonohy.cz  


