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Pokyny pro školy a školská zařízení v Olomouckém kraji pro spolupráci
s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
při řešení COVID - 19
TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
vyplývá
z
Mimořádného
opatření
Ministerstva
zdravotnictví
ČR,
č. j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. října 2021 (testování škol v Olomouckém
kraji v okresech Přerov a Prostějov), ve znění mimořádného opatření č. j. MZDR 14600/202121/MIN/KAN ze dne 1. listopadu 2021 (rozšíření testování škol v Olomouckém kraji o okresy
Olomouc a Šumperk), a ve znění mimořádného opatření MZ ze dne 12. listopadu 2021, č.j.:
MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN (testování ve všech okresech ve dnech 22. a 29. 11. 2021).“
Dle článku V. uvedeného mimořádného opatření, škola bez zbytečného odkladu po získání
výsledků testů elektronicky zašle příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“):
1. Jmenný seznam dětí/ žáků, kteří:
a) byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek RT-PCR testu
b) byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT)
2. Jmenný seznam dětí/ žáků, kteří byli ve škole v kontaktu 2 dny před provedením testu nebo
2 dny po provedení testu s jiným dítětem/žákem/pedagogickým pracovníkem, který měl
pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek rychlého antigenního testu
(RAT).
Vzhledem k tomu, že se screeningové testování ve školách provádí vždy v pondělí, žáci testováni pozitivně RAT
ve škole, by neměli mít 2 dny zpětně žádné kontakty ve škole a škola tedy žádné kontakty neposílá.
V případě provedení preventivních RT-PCR testů ve škole, žáci zůstávají po provedení testů společně ve škole
až do doby získání výsledků, což může trvat delší dobu. V těchto případech pravděpodobně kontakty budou a škola
je zasílá KHS.

Ad 1:
k zasílání jmenného seznamu žáků/studentů, kteří byli pozitivně testování preventivními testy
ve škole, se použije tabulka nazvaná Tabulka pro zasílání seznamu pozitivně testovaných
při screeningovém testování ve školách, odkaz zde.
Ad 2:
k zasílání kontaktů se použijte tabulka nazvaná Tabulka pro zasílání seznamu kontaktů,
odkaz zde.
Tabulky se zasílají na e-mailové adresy dle příslušného okresu:
• Školy z okresu OLOMOUC: skoly-olomouc@khsolc.cz
• Školy z okresů PROSTĚJOV a PŘEROV: skoly-prostejov-prerov@khsolc.cz
• Školy z okresů ŠUMPERK: skoly-sumperk-jesenik@khsolc.cz
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Pokud škola obdrží informaci, že žáci/studenti, kteří měli pozitivní výsledek RAT ve škole,
měli současně i pozitivní výsledek konfirmačního (potvrzujícího) vyšetření RT-PCR testu,
KHS žádá o předání této informace prostřednictvím výše uvedených e-mailových adres.
VÝSKYT COVID-19 POZITIVNÍ OSOBY VE ŠKOLE, zasílání seznamu osob
v rizikovém kontaktu
Pokyny KHS pro školy v Olomouckém kraji vychází z postupů, které se osvědčily již
v minulém školním roce. Při výskytu COVID-19 pozitivní osoby ve škole, KHS v rámci
epidemiologického šetření úzce spolupracuje i s dotčenými školami. Vzhledem k velkému
nárůstu škol řešených v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a s přihlédnutím
ke kapacitním a časovým možnostem KHS, se nyní upřednostňuje zasílání informací
o výskytu pozitivních osob ve škole e-mailem, neboť není možné vyřídit všechny telefonické
hovory při současném řešení pozitivních případů.
V zasílaném e-mailu se uvádí:
- jméno a příjmení COVID – 19 pozitivní osoby
- třída, u zaměstnanců pracovní pozice
- datum provedení pozitivního RT-PCR testu (datum odběru)
- datum, kdy byla pozitivní osoba (dítě/žák/student/zaměstnanec) naposledy osobně
přítomna ve škole
- telefonický kontakt na zákonného zástupce dítěte/žáka/studenta, případně tel. kontakt
na zletilého žáka/studenta a zaměstnance
- název školy a tel. kontakt na ředitele, případně jiného pověřeného pracovníka (pro další
komunikaci ze strany KHS)
- je vhodné uvést i informaci, zda pozitivní osoba měla/neměla klinické příznaky
onemocnění. V případě, že osoba příznaky onemocnění trpěla, uvádí se i datum prvních
příznaků, je-li známo. Tato informace může urychlit vytipování rizikových kontaktů,
a to i pro samotnou školu. U bezpříznakových pozitivních osob se pátrá po rizikových
kontaktech 2 dny zpětně od data provedení PCR testu. U osob s příznaky 2 dny zpětně
od prvních příznaků. Na základě těchto informací lze předpřipravit seznam osob
v rizikovém kontaktu, kterým bude nařízeno karanténní opatření.
KHS na základě získaných údajů zpětně kontaktuje školu (telefonicky nebo e-mailem). Škola
potom postupujte dle pokynů KHS.
Pro zasílání seznamů osob, které byly v rizikovém kontaktu s pozitivní osobou, se použije
excelová tabulka nazvaná Tabulka pro zasílání seznamu kontaktů, odkaz zde. Jedná se o
stejnou tabulku, kterou již mnohé školy v Olomouckém kraji používaly v minulém školním
roce. Prosíme dodržet uvedený formát, vyplňovat jméno a příjmení zvlášť do jednotlivých
sloupců. U sloupce nazvaného Datum kontaktu s pozitivním, se jedná o poslední kontakt
s pozitivní osobou – uvádí se konkrétní datum posledního kontaktu.
Vysvětlivky k vyplňování jednotlivých kolonek tabulky včetně formátu, se objeví vždy přímo po kliknutí
na jednotlivá vyplňovaná pole. U pracovní pozice se uvádí, zda se jedná o dítě/žáka/studenta nebo o zaměstnance
(uvést konkrétní pracovní pozici, např. učitelka, vychovatelka, uklízečka apod.).
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Tabulky se zasílají na e-mailové adresy dle příslušného okresu:
• Školy z okresu OLOMOUC: skoly-olomouc@khsolc.cz
• Školy z okresů PROSTĚJOV a PŘEROV: skoly-prostejov-prerov@khsolc.cz
• Školy z okresů ŠUMPERK a JESENÍK: skoly-sumperk-jesenik@khsolc.cz
V zasílaném e-mailu vždy uveďte telefonický kontakt na ředitele školy, případně jiného
pověřeného pracovníka pro další komunikaci ze strany KHS.
Telefonické kontakty na pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých:
•
•
•

Školy z okresu OLOMOUC – tel.: 585 719 283, 585 719 282, 585 719 281.
Školy z okresů PROSTĚJOV a PŘEROV – tel.: 582 305 770, 582 305 771,
581 283 210, 581 283 230, 581 283 227.
Školy z okresů ŠUMPERK a JESENÍK – tel.: 583 301 535, 583 301 536,
583 301 537.
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