Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo náměstí 192, 739 32 Vratimov

SHROMAŽĎOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ, ŽÁKŮ A
STUDENTŮ V SOUVISLOSTI S NAPLŇOVÁNÍM POVINNOSTI
TESTOVAT DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS
– CoV - 2
Č.j.:

Spisový / skartační znak

2 – 1/A5

/2021

Vypracoval:

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

9. 4. 2021

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
9. 4. 2021
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán
školy tuto směrnici.
1. Směrnice vychází z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14592/2021
- 3/MIN/KAN mimořádné opatření (viz Příloha č. 1).
2. Povinnosti uložené mimořádným opatřením
2. 1. Přítomnost ve škole
K umožnění přítomnosti ve škole musí být současně splněny následující podmínky:
1. Žákovi není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní
přítomnost na vzdělávání.
2. Žák je dítětem nebo žákem mateřské školy, základní školy, základní školy speciální,
oboru vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo
studentem účastnícím se praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole
nebo vyšší odborné škole, žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy, který se
účastní skupinové konzultace nebo závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo
absolutorií.
3. Žák nemá příznaky onemocnění COVID-19.
4. Žák podstoupil vyšetření dále uvedená:
a. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
90 dní,
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b. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší
48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle
aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění
testů nebo
c. má 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 dnů.
2. 2. Testování ve škole
Pokud žák nepodstoupil vyšetření uvedené v bodu 2. 1., pak musí být ve škole preventivně
testován.
Pravidla testování jsou následující:
1. Testuje se 2x týdně.
2. 1. test první den osobní přítomnosti ve škole.
3. Mezi jednotlivými testy jsou min. 2, max. 3 pracovní dny (při normálním průběhu to
fakticky znamená frekvence Po/ Čt nebo Út/Pá)
4. Provádí se bezprostředně po příchodu do školy.
5. Není-li žák přítomen v den testování, testuje se v první den jeho příchodu do školy.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů (evidence testovaných osob):
a.
b.
c.
d.

Jméno a příjmení.
Třída.
Den (datum) provedeného testu.
Výsledek testu (pozitivní/negativní/neprůkazný).

Typ testu – ve škole jsou používány antigenní testy Singclean.
2. 3. Pozitivní test ve škole
Pokud má žák v rámci preventivního testování antigenními testy pozitivní výsledek testu,
uplatňuje se následující postup:
1. Kontaktování zákonného zástupce a sdělení výsledku testu (využití telefonního kontaktu
na zákonného zástupce, v případě možnosti osobní sdělení),
2. Škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení
testu. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
a. Jméno a příjmení.
b. Datum narození.
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c. Den (datum) a hodina provedeného testu.
d. Výsledek testu (pozitivní).
e. Kdo byl vyrozuměn, kdy a jak.
Jedno potvrzení si škola uloží a zároveň si uloží potvrzení o převzetí pozitivního výsledku testu
zákonným zástupcem.
3. Pozitivně testovaný žák bezodkladně opustí školu a není-li to možné, pak je oddělen od
ostatních žáků do místnosti k těmto účelům vymezené (izolační místnost) do doby, než
dojde k jeho vyzvednutí zákonným zástupcem (nebo jinou oprávněnou osobou).
4. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým
dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních
služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a
dorost.
NENÍ POVINNOSTÍ ANI OPRÁVNĚNÍM ŠKOLY KOHOKOLIV JINÉHO, NEŽ OSOBY
UVEDENÉ V BODĚ 1. INFORMOVAT. Tedy ani ostatní zákonné zástupce dětí.

2. 4. Pozitivní test mimo školu
Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 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 dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento
pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu
okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního
výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního
antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů (evidence testovaných osob):
a. Jméno a příjmení.
b. Třída.
c. Není-li vedeno evidenční číslo a ve stejné třídě se vyskytují dvě a více dětí
stejného jména a příjmení, pak ještě datum narození.
d. Jméno a příjmení oznamující osoby.
e. Datum oznámení.
f. Datum provedeného testu.
g. Výsledek testu (pozitivní).
h. Datum poslední přítomnosti ve škole před provedeným testem.
i. Datum poslední přítomnosti ve škole po provedeném testu.
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V případě pozitivního výsledku se:
a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo
studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu,
b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo
student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní
výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Předchozí ustanovení platí obdobně pro děti, žáky nebo studenty v případě, kdy
pozitivní výsledek preventivního antigenního testu provedeného podle jiného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví měl pedagogický pracovník, který
2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval
vzdělávání dětem, žákům nebo studentům v dané třídě nebo skupině.
Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici dětí, žáků
nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve dnech uvedených v bodu 1. s jiným dítětem,
žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice
nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů (hlášení hygienické stanici):
a. Jméno a příjmení.
b. Datum narození.
c. Bydliště.
Rozsah poskytovaných údajů není specifikován. Proto lze vycházet z ustanovení § 3019 NOZ:
„Údaji, podle nichž lze člověka zjistit, jsou zejména jméno, bydliště a datum
narození, popřípadě identifikující údaj podle jiného právního předpisu.
3. Hlášení o provedeném testování
Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované
údaje o provedeném testování u dítěte, žáka nebo studenta podle čl. I do aplikace COVID
forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet
testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním
výsledkem testu a počet neprůkazných testů.
Nezpracovávají se osobní údaje testovaných osob.
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4. Informační povinnost
Škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření informuje
všechny dotčené děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance o
způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v tomto mimořádném opatření.

5. Závěrečná ustanovení
a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Mgr. Martina Pelikánová
b) O kontrolách provádí písemné záznamy
c) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 9. 4. 2021

Ve Vratimově dne 9. 4. 2021

Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka školy

Přílohy:
Příloha č. 1: Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14592/2021 - 3/MIN/KAN/
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Příloha č. 1: Mimořádné opatření č. j.: MZDR14592/2021 - 3/MIN/KAN

MO MZ_testování
žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021.pdf
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