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Podmínky účasti na kurzu - preventivní testování PCR před kurzem - (přímá) podmínka účasti na kurzu 
Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN ze dne 14. 1., v souladu s obsahem 
https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/skoly-v-prirode-skolni-vylety a především po podrobné konzultaci ŘŠ  s vedoucí okresní hygieničkou pro děti 
a mládež, sdělujeme důležité informace k účasti na kurzu: Kurzu, včetně všech aktivit s ním spojených, se účastní student, který prokáže před 
odjezdem bezinfekčnost. To lze buď O-očkováním1, nebo N - prodělaná nemoc2, případně prostřednictvím negativního PCR testu3. Vzhledem 
k tomu, jsme situaci podrobně konzultovali s krajskou hygienou a také čerpali ze zkušeností škol, kde již kurzy proběhly v této době, rozhodli jsme 
se pro níže uvedený postup. 
 

Abychom minimalizovali rizika, která jsou před kurzem vcelku zřejmá /pozitivita účastníka covid, běžná nemoc apod./ a případně moudře naopak 
využili délky inkubační doby rizikovosti záchytu /2dny/ apod. jsme na doporučení krajské hygieny a našim rozhodnutím v týdnu před kurzem 31. 
1. - 4. 2. 2022 učinili tato opatření: 
1/  ŘŠ ruší pro třídy prvního ročníku všechny hodiny tělesné výchovy 
2/  Na den středa 2. 2. 22 uděluji všem třídám 1. ročníku mimořádné preventivní volno - učitelé v předstihu zadají úkoly 
3/  Na čtvrtek 3. 2. 22 přesouvám všem třídám 1. ročníku pololetní prázdniny z původního celostátního termínu 4. 2. 2022 
4/  Na pátek 4. 2. 224 škola zabezpečila na své náklady testovací agenturu AMMedical a následně testovací centrum Spadia 
proto, aby účastníkům, kteří nesplňují O a N v pohodlí školy, bez objednávek, ježdění apod. zajistila PCR otestování v režii školy. Hlavním 
důvodem tohoto kroku je ale fakt, že chceme spolehlivou metodou PCR zachytit případně pozitivního účastníka, ještě před odjezdem tak, 
abychom eliminovali potíže před odjezdem a na kurzu. Proto chceme, aby se otestovali touto cestou všichni účastníci kurzu. Velmi apelujeme na 
vás všechny, ať této mimořádné aktivity vedení kurzu využijete a v pátek se testování se souhlasem zákonného zástupce zúčastníte. Tato 
výzva platí pochopitelně pro všechny očkované, všechny účastníky po prodělané nemoci, a také studenty, kteří by se stejně testovat museli.  
5/  Upozorňuji, že veškerou administrativní  zátěž s přípravou tohoto testování, ale i finanční zátěž s činností agentury, tak ponese škola. Výsledky 
od Spadia obdržíte obvyklou cestou SMS nejpozději v sobotu. Věřte, že jde o náročnou administrativu i organizaci, která není naší povinností. 
Dále sdělujeme, že ještě před testováním a její administrativní přípravou, budeme potřebovat vaši součinnost a pomoc.  
Pro zajištění a uskutečnění  testování potřebujeme od zákonných zástupců následující. 
 Před testováním - data s administrativními údaji připraví škola. Potřebujeme od vás pouze souhlas, případně i nesouhlas s testováním na 

formuláři, který najdete připravený na této stránce webu - zde. Tento vytisknete, vyplníte, nehodící se  oddíl celý proškrtnete, podepíšete a 
zašlete řediteli školy naskenovaný nebo vyfocený jako obrázek na reditel@ssinfotech.cz, nejpozději do úterý 2. února 2022 tak, abychom 
mohli připravit odpovídající počet materiálních a personálních kapacit na testování. V kritickém případě tento souhlas doručí účastník kurzu 
osobně na sekretariát školy, rovněž nejpozději do úterý 2. 2. 2022. 

 Po testování V dokumentaci pro Spadia budeme uvádět vždy mobil zákonného zástupce ze školní matriky. Ten, cca v sobotu dopoledne, 
obdrží výsledek PCR testu. Výsledek testu oznámíte ještě v den obdržení ŘŠ mailem reditel@ssinfotech.cz nebo SMS 777 900 010, kde 
uvedete jméno, třídu a výsledek (negativní - pozitivní). Pozitivně testovaný účastník se kurzu nemůže účastnit. Z hlediska zdravotního 
postupujete standardním způsobem dle pokynů hygieny. Z hlediska školního a účastnického/kurz/ obdržíte informace osobně od ŘŠ během 
soboty, nejpozději neděle 3. 2. 22. Veškeré informace, které budou poskytnuty pro účely testování před a po kurzu, jsou diskrétní. Nebudou 
se zveřejňovat, sdílet ani dále postupovat třetím stranám a slouží výhradně pro účely účasti na kurzu jako doklad splnění podmínek, které 
jsou stanoveny opatřením MDZR ČR. Přístup k nim má pouze ŘŠ. Třetím stranám (ubytování na hotelu, skipas vlek apod.), bude poskytnut 
pouze nutný právní rámec informace - jméno, bydliště a schopen. 

6/ Poučení: Závěrem upozorňuji, že pokud nebude chtít využit této možnosti PCR testu, je to vaše svobodné rozhodnutí. Ale!! Je to naše 
dobrovolná iniciativa. Velmi náročná časově i finančně, kterou nemusíme dělat. Maximálně minimalizujeme možnost záchytů na poslední chvíli 
nejspolehlivější metodou, v „pohodlí“ školy, bez vašich starostí. Činíme vše pro zdar akce, která nás stála a bude stát mnoho sil, starostí a času. 
Nehledejte v tom nic postranního ani jiného. Mé názory na tuto éru a fungování školy v ní za dobu naší spolupráce znáte dobře. Proto prosím 
buďte odpovědní a pomozte vedení kurzu  k dosažení tohoto cíle, pro naše žáky. Tato cesta k tomu určitě napomůže. 
7/  V pondělí 7. 2. /den odjezdu na kurz/ ještě v rámci celostátního testování a pro další eliminaci pozitivního záchytu účastníka kurzu, budeme 
těsně před odjezdem povinně testovat všechny účastníky kurzu standardním ATG testem ve škole, jako obvykle. Případnou pozitivitu tohoto ATG 
testu řeší běžnou cestou sekretariát školy a tento žák by se kurzu mohl účastnit až po negativním PCR testu. V opačném případě jde dle pokynů 
hygieny do izolace. V tomto případě vás bude během 24 hodin kontaktovat ŘŠ s poučením. 
8/  Logistika testování - časový harmonogram: Po konzultaci s agenturou bude testování trvat cca 2 hodiny. Testování začne v pátek 4. února 
2022 ve škole cca od 8,45 hodin.  Sraz příslušné třídy bude vždy 15 minut před testováním v učebně 310, která bude sloužit zároveň jako šatna. 
Přezouvat se nebudete. Testování bude probíhat v učebnách 307 a případně 308. Připomínáme, že testování ve škole se dotýká pouze účastníků 
kurzu, a kteří se prostřednictvím souhlasu rodiče k této preventivní akci přihlásili. Časový sled testování:   PR1/9,00          SI1/9,45        PG1/10,15 
9/   Po ukončení testování studenti na vlastní odpovědnost samostatně odcházejí domů 
Upozornění:  Po příchodu do školy a po celou dobu testování /mimo dobu testování/ budou mít všichni nasazenou ochranu dýchacích cest a 
budou dodržovat platná opatření, což má svůj zdravotní i účelový význam vzhledem ke kurzu. 
 
Závěrem: Vážení rodiče, přátelé, věřte, že celá tato procedura je pro nás velmi náročná a pro všechny zainteresované, řekněme obtěžující, ale 
jsem si jist, že je to velmi prospěšné. Měli by nám /škola a rodina/ naši studenti za to stát. Věřím a zdvořile vás ještě jednou žádám o spolupráci.     
                                   
Info kanál: Jako již tradičně sděluji, že pokud budete mít cokoli, jsem připraven kdykoli  777 900 010 - ŘŠ  

                                                           
1 člověk je za naočkovaného považován 14 dní po podání poslední dávky vakcíny 
2 certifikát o prodělaném onemocnění, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu 
3 nejdéle 72 hod. před zahájením kurzu; z hlediska našeho kurzu to musí být pátek, abychom na kurzu netestovali znova a splnili hodinový limit 
4 4. únor jediný termín, jenž vyhovuje předpisům, což je tedy bohužel den pololetních prázdnin. Dostáváte za něj 2 dny preventivního volna. Platnosti 72 hodin 
před kurzem; nutnost dalšího testování během kurzu. Využití inkubační doby 2 dny v případě pozitivity 
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