
Vážení rodiče,

jak jste již mohli zaznamenat v médiích, i na naši školu se vztahuje povinnost provést
preventivní screeningové testování vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví. V letošním školním roce jsme se rozhodli nadále spolupracovat se společností
FYZIOklinika, s.r.o., IČO: 24222101, která v naší škole v minulých měsících prováděla
antigenní testování. Abychom žáky vystavili co nejmenšímu stresu a zároveň získali
spolehlivé výsledky, zvolili jsme variantu neinvazivních RT-PCR testů se samoodběrem z
ústní dutiny. Testování proběhne pro 2.-9. ročník 1. září a pro 1. ročník 2. září,
opakovat se bude následující týden 9. září pro všechny ročníky (antigenní testy by
musely být provedeny celkem třikrát).

Průběh testování je následující:
- žák obdrží testovací sadu a zkumavku s jemu přiděleným čárovým kódem,
- odšroubuje víčko zkumavky, vloží si vatovou tyčinku do úst mezi stoličku a tvář na

cca 10-20 vteřin a s tyčinkou v ústech po tuto dobu točí,
- tyčinku vloží do zkumavky a ulomí/ustřihne část držátka tyčinky, následně zkumavku

zašroubuje,
- vzorek odevzdá třídnímu učiteli.

Samozřejmostí je umytí rukou a dezinfekce povrchů před i po provedení testování. Nadále
platí povinnost mít zakrytá ústa a nos pro všechny osoby ve školní budově. Sundat ochranu
dýchacích cest si mohou žáci a pedagogové účastnící se screeningového testování při
pobytu v učebně a dodržování dostatečných rozestupů od ostatních, případně při pohybu ve
venkovních prostorách školy. Jedná se o opatření omezující přímý kontakt a tím pádem i
případnou nutnost karantény rizikových kontaktů. Také se bude především o přestávkách
intenzivně větrat.

Osoby, které nedoloží platný výsledek testu, prodělané onemocnění či dokončené očkování
a odmítnou testování ve škole, jsou povinny mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu
ve vnitřních prostorách a také venku, pokud jsou méně než 1,5 metru od jiné osoby.

Výjimku z testování mají žáci po prodělaném onemocnění covid-19 po dobu 180 dnů od
prvního pozitivního testu a žáci, kteří dokončili očkování proti tomuto onemocnění před více
než 14 dny; tuto informaci laskavě doložte třídnímu učiteli nejpozději před zahájením prvního
testování.

Další termíny testování budou určeny v případě výskytu ohniska nákazy, tj. více než 25
pozitivních testů na 100 000 provedených v období 1.-6. září ve školách v rámci jednoho
okresu. Také je možné znovunařízení testování v případě nepříznivé místní epidemiologické
situace. O těchto změnách budeme průběžně informovat na našem webu.

Vzhledem k faktu, že výsledky z laboratoře obdržíme v podobě agregovaných dat, škola
nebude vystavovat potvrzení o provedení testu pro soukromé účely z důvodu vytížení
personální kapacity . Zároveň ale screeningové testování není nijak spojeno se zdravotní
pojišťovnou žáka a nečerpá se tedy limit pojišťovnou hrazených testů měsíčně dle
aktuálních platných nařízení.

Podrobnější informace k testování i dalším protiepidemickým opatřením naleznete v
manuálu od MŠMT.

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf


Správcem osobních údajů je Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 14/510,
příspěvková organizace. Zpracování osobních údajů 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, škola tedy
souhlas nezajišťuje. Za účelem minimalizace nakládání s osobními údaji škola předává
společnosti FYZIOklinika, s.r.o. vzorky anonymizované pomocí unikátních čárových kódů.
Nedochází tedy k poskytování údajů žáků třetím stranám. Výjimkou je nahlášení pozitivního
výsledku a odpovídajících kontaktů žáka s ostatními žáky místně příslušné Krajské
hygienické stanici. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do
konce školního roku 2021/2022, respektive do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného
opatření, které testování škole nařizuje.

Zákonní zástupci žáků mají dle platných předpisů na ochranu osobních údajů právo na:
- přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
- opravu/aktualizaci nesprávných či neúplných údajů (čl. 16 GDPR),
- výmaz údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
- omezení zpracování údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
- přenositelnost údajů k jinému správci (jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR),
- podání námitky proti zpracování (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR)
- podání stížnosti na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

V případě nejasností či dotazů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů
na e-mailu gdpr@zssolidarita.cz.


