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ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ  
 

o Dodržování zásad osobní a provozní hygieny 
o Skupinová izolace, event. sociální distanc 
o Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na 

mimořádných opatřeních Min. zdr. 
o Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým 

ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 
mimořádném opatření Min. zdr.  

 
 
 
PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 DLE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 
 

o Zvýšená tělesná teplota 
o Suchý kašel 
o Dušnost 
o Zažívací obtíže (nevolnost, bolesti břicha, průjem) 
o Ztráta čichu a chuti 
o Bolest v krku 
o Bolest svalů a kloubů 
o Rýma/ucpaný nos 
o Bolest hlavy 
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INFORMACE K TESTOVÁNÍ NA TANEČNÍ KONZERVATOŘI HL. M. PRAHY 
 

o Škola je povinna na základě mimořádného opatření Min. zdr. před zahájením výuky a 
za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření Min. zdr. (např. nošení 
respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů 
(rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u 
dětí/žáků/studentů realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. 
samoodběrem. Testování v plánované první vlně proběhne 1.,6. a 9.9.2021 
 

o Škola bude realizovat testování neinvazivními antigenními testy s názvem: GENRUI 
Testy byly škole rozeslány MŠMT.  
 

o Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 
zdravotnického personálu. U testování bude dohlížet zaměstnanec školy. Pokud se 
zákonný zástupce domnívá, že student není schopen provést samoodběr sám, může 
mu do školy na testování přijít pomoci. Po testování však zákonný zástupce musí 
opustit budovu školy.  
 

o Samoodběr bude proveden výtěrovou tyčinkou z přední části nosu. 
 

o Každá třída se k testování dostaví ve stanovený čas a tento čas bude dodržovat! 
 

o U testování dozoruje p. Vomáčka a určený pedagog. Žáci před testováním počkají před 
budovou školy (v případě nepříznivého počasí budou žáci čekat ve vestibulu budovy) a 
vyčkají na pokyn pověřené osoby, která vyzvedne celou třídu a odvede ji do testovací 
místnosti. Snahou je omezit kontakt mezi jednotlivými třídami na minimum, proto 
prosíme studenty, aby dodržovali určený čas testování. 

 
o Časy testování dne 1.9.2021: 

- 1. ročník – 8:30 + prof. Konvalinka  
- 2. ročník – 9:00 + prof. Mimra 
- 3. ročník – 9:30 + prof. Sokolíková 
- 4. ročník – 10:00 + prof. Kábrtová 
- 5. ročník – 10:30 + prof. Všelichová 
- 6. ročník – 11:00 + prof. Eliášová 
- 7. ročník – 11:30 + prof. Genzerová 
- 8. ročník – 12:00 + prof. Müllerová 

 
Po skončení testování dne 1.9.2021 se každá třída odebere se svým třídním 
pedagogem do příslušné třídy (rozpis bude upřesněn a vyvěšen na nástěnce), kde 
proběhne třídnická hodina. Po skončení třídnické hodiny studenti opustí budovu 
školy, výuka dále nepokračuje. Tento den nebudou vydávány obědy, ale je možné 
si je u pí. Provazníkové objednat do 12:00 hod. na další dny (tj. 2. a 3.9. a dále).  
 
Rodiče studentů 1. ročníku se smí zúčastnit třídnické hodiny za podmínky, že při 
vstupu do budovy předloží potvrzení o bezinfekčnosti (jedna z možností: 
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potvrzení o negativním testu na covid-19, dokončené očkování, potvrzení o 
prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech) 

 
Časy k testování dne 6. a 9.9. budou upřesněny v souvislosti s rozvrhem v týdnu 
30.8. – 3.9.2021. 

 
o Výuka ve dnech 2. a 3.9.2021 bude podle daného rozvrhu. Výuka v tomto týdnu bude 

zkrácena a končí těmito předměty: 
 

o  1. ročník čtvrtek ANJ, pátek FYZ 
o 2. ročník čtvrtek TG, pátek HUV 
o 3. ročník čtvrtek FRJ, pátek CHE 
o 4. ročník čtvrtek KT, pátek TG 
o 5. ročník čtvrtek CJL, pátek ANF/OBN 
o 6. ročník čtvrtek ANJ, pátek FRJ 
o 7. ročník čtvrtek KT, pátek MT 
o 8. ročník čtvrtek MT, pátek KT 

 
o Studenti, u kterých bude antigenní test negativní, budou rozlišeni barevným 

náramkem, kterým se budou následující dny prokazovat při vstupu do budovy a 
pracovníci vrátnice budou nošení náramků kontrolovat. Při dalším testování, kdy bude 
test opět negativní, dostanou studenti náramek jiné barvy. 
 

o Studenti, kteří se netestují (popsáno níže), dostanou náramek odlišné barvy a jsou 
taktéž povinni jej nosit. 

 
o Studentům, kteří se testování neúčastní je nařízeno používat ochranu dýchacích cest 

po celou dobu pobytu ve škole apod. 
 

o Testování se neprovádí u studentů, kteří (vždy jedna z možností): 
- Doloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-

CoV-2 nebo potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným v certifikovaném 
odběrovém místě. Takové potvrzení nesmí být starší 48 hod. Zároveň taková 
osoba nesmí mít příznaky onemocnění covid-19. 
 

- Prodělali onemocnění covid-19 a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od 
pozitivního RT-PCR testu. V takovém případě je nutné zaslat scan potvrzení o 
prodělání nemoci (vydává praktický lékař) na studijni@tkpraha.cz. Pokud 
nebude potvrzení doloženo, musí se student účastnit testování dle 
stanoveného harmonogramu. 
 

- Mají od Ministerstva zdravotnictví vystavený certifikát o provedeném očkování 
proti onemocnění covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 
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14 dní. Certifikát o dokončeném očkování je třeba zaslat na 
studijni@tkpraha.cz.  

 
 
 
PRŮBĚH TESTOVÁNÍ AG TESTY DODANÝMI MŠMT 
 

1. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a připraví všechny komponenty 
2. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok (3-4 kapky) 
3. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů: 

a. Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél 
sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíc sekretu. Tento postup opakujte 
stejným tamponem i u druhé nosní dírky.  

b. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru. 
4. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem k vyhodnocení 

testu: 
a. Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným 

reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x. 
b. Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte asi 1 minutu. 
c. Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná 

nejvíce kapaliny. 
d. Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 

1 minutu stát. 
e. Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního 

roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě. 
f. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. 

Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut. 
g. Studenti čekají na svém místě do uplynutí časového limitu. 
h. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

 
 
 
VYHODNOCENÍ TESTU 
 

a) Výsledek testu je negativní, studentovi je umožněna účast na prezenční výuce. Student 
následně obdrží na ruku náramek příslušné barvy. Tímto náramkem se prokazuje při 
vstupu do budovy (ul. Křižovnická i ul. Na Rejdišti) do doby, kdy podstupuje nové 
testování a dostane nový náramek. 

b) Výsledek testu je pozitivní, student odchází ihned ze školy nebo do školní izolace 
(detailně popsáno v kap. „Výsledky a následné kroky!). 

c) Výsledek testu je nečitelný/chybný, testovaný musí vykonat test znovu. 
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STUDENTI ODMÍTAJÍCÍ TESTOVÁNÍ DODANÝMI AG TESTY SAMOODBĚREM Z PŘEDNÍ 
ČÁSTI NOSU 
 
V takovém případě jsou možné tři varianty: 

1) Student, který se nenechá vůbec otestovat à takovému studentovi je nařízeno nosit 
ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. 
 

2) Student se nechá otestovat v odborném odběrovém centru ještě před tím, než 
proběhne testování ve škole. Potvrzení o negativním výsledku testu nesmí být starší 
než 48 hodin. 

 
3) Ředitel školy rozhodl, že na základě vyjádření Ministerstva školství je možné si donést 

do školy vlastní test (provádí se např. ze slin), který si student provede spolu 
s ostatními studenty v době předepsaného testování v testovací místnosti. Podmínkou 
je, že takový test je schválný Min. zdr. (seznam schválených testů je na webu Min. zdr.) 
a že student bude schopen si takový test skutečně provést sám.  

 
 
 
VÝSLEDKY A NÁSLEDNÉ KROKY 
 
a) V případě pozitivního výsledku antigenního testu u nezletilého studenta: 

o Škola kontaktuje zákonného zástupce. Se souhlasem zákonného zástupce může žák 
opustit školu, jinak student vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. 

 
b) V případě pozitivního výsledku antigenního testu u zletilého studenta: 

o Bez zbytečného odkladu opouští školu, je poučen o nutných opatřeních během návratu 
domů. 

 
 
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu 
 

o Škola vydá pozitivně testovanému studentovi (nebo zákonnému zástupci) potvrzení o 
tom, že byl pozitivně testován. Student (nebo jeho zákonný zástupce) je povinen 
telefonickým nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu 
svého praktického lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního 
vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

 
o Student s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po 

předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. 
Potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař studenta. 

 
o Studentům, kteří byli v předchozích dvou dnech v jedné třídě nebo skupině se 

studentem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve 
škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.  
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o V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u studenta pozitivně 
testovaného AG testem, doloží student (nebo jeho zákonný zástupce) neprodleně 
výsledek škole, která informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby 
se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších kroků. 

 
o V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u studenta pozitivně 

testovaného AG testem, student (nebo jeho zákonný zástupce) je povinen okamžitě 
informovat školu o tomto pozitivním výsledku RT-PCR testu. Škola má povinnost 
bezodkladně zaslat krajské hygienické stanici seznam studentů, kteří byli ve 
stanovených dnech ve škole v kontaktu se studentem nebo pedagogickým 
pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-
2. Krajská hygienická stanice může takovým osobám nařídit karanténu, případně jiná 
opatření dle mimořádných opatření Min. zdr. o nařizování izolace a karantény.  

 
 
 
PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH TESTŮ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
o Škola má povinnost v den provedení testování elektronicky nahlásit všechny údaje o 

provedeném testování. 
 

o Škola má dále povinnost zaslat krajské hygienické stanici seznam studentů, kteří 
v předchozích 2 dnech byli v jedné třídě nebo skupině s jiným studentem, který měl 
pozitivní výsledek AG testu. 

 
o Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na 

základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření 
Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je 
nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. 
C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže 
škola v tomto případě souhlas nezajišťuje.  

 
 
 
NOŠENÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ 
 
Nošení roušek a respirátorů (podle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví) je povinné během praktické výuky, kde probíhá tanec v páru. U ostatních 
předmětů praktické výuky záleží na dohodě mezi studenty a pedagogy. Nošení roušek a 
respirátorů je však povinné ve všech ostatních prostorách školy (chodby, šatny atd.) a při 
výuce teoretických předmětů. 
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DOPORUČENÍ ŠKOLY 
 
o Škola naléhavě upozorňuje zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů školy, 

že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se 
student necítí dobře a projevují se u něj příznaky onemocnění, neměl by chodit do školy 
vůbec. 

 
o Prosíme zákonné zástupce, aby využili možnost dát škole předem písemný souhlas s tím, 

že v případě, že bude jeho dítě mít pozitivní výsledek antigenního testu, může takový 
student okamžitě sám opustit budovu školy a není nutné, aby si jej zákonný zástupce 
osobně vyzvedl. Prosíme zákonné zástupce, aby takový souhlas škole zaslali předem. 
Vezměte v úvahu to, že když právě vaše dítě s pozitivním výsledkem bude moci ze školy 
okamžitě odejít, zabráníte případné nákaze dalších osob ve škole.  

 
o Ředitel školy doporučuje všem studentům a jejich zákonným zástupcům, aby se (pokud je 

to možné) nechávali testovat antigenními testy (nesmí být starší 48 hodin) u poskytovatelů 
zdravotních služeb (odběrová centra). 

 
o Doporučujeme všem studentům, aby do školy chodili s rezervní rouškou nebo 

respirátorem (podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví). 

 
 
 
 
KONTAKT PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY 
 
V případě nejasností, prosím, zasílejte dotazy emailem na studijní oddělení - 
studijni@tkpraha.cz 
 
 
 
SLOVO ZÁVĚREM 
 
Veškeré tyto informace byly sepsány na základě aktuálně dostupných dokumentů od MŠMT a 
MZ ke dni 26.8.2021 
 
Prosím, dodržujte veškerá opatření a nařízení, neboť jak se zdá, je to jediná možnost, pokud 
chceme udržet výuku v prezenční formě. 
 
 

 
  Anna Kupková 
Studijní oddělení  

Taneční konzervatoře hl. m. Prahy 


