Stanovisko k možnosti uložit pedagogickým pracovníkům dohled při samotestování
dětí, žáků a studentů ve školách

ČMOS PS má zcela pravdu v tom, že pedagogickým pracovníkům mohou být ukládány jen
takové pracovní úkoly které spadají do druhu práce, jež vykonávají na základě pracovní
smlouvy. Liší se však náš náhled v tom, zda dohled u samotestování žáků do činnosti
pedagogického pracovníka spadá. Podle našeho názoru ano.
Testování dětí, žáků a studentů ve školách bude probíhat vždy tzv. samoodběrem, kdy se
nejedná o zdravotnický výkon a není tak nutná asistence zdravotnického personálu.
Samoodběrem se rozumí to, že žák nebo student provádí celý výkon testování zcela sám,
bez asistence kohokoli včetně pedagogického pracovníka.
Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet činnostech souvisejících se samoodběrem,
budou fakticky vykonávat nad žáky dohled, resp. se bude jednat o „práce, které vyplývají z
organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a
nezletilými žáky ve škole“ jak je chápe například § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb.,
kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Stanovuje-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví jako podmínku osobní
přítomnosti dětí, žáků a studentů na vzdělávání negativní výsledek preventivního testu, pak se
podle našeho názoru nepochybně jedná o práce, který vyplývají z organizace vzdělávání.
Škola je odpovědná za zdraví jak žáků a studentů, tak i za zdraví zaměstnanců. Povinné
testování je jedním z nástrojů k tomu, aby bylo sníženo riziko přenosu nákazy na půdě školy.
Samotný proces otestování pak bude vypadat tak, že samo dítě nebo sám žák či student
vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní
dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Obdobné pak bude platit i v případě
jiných typů testů, kdy odběr vzorku provede opět samo dítě, žák nebo student. V případě, že
mladší děti či žáci nebo i starší žáci nebudou schopni si test provést sami (typicky např. žáci
podle § 16 ods.t 9 školského zákona nebo např. žák se zlomenou rukou), připouští se
asistence jejich zákonného zástupce nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem.
Pedagogický pracovník se přímo na odebírání vzorku pro testování nepodílí. Jeho účast bude
v případě jeho dohledu nepřímá – tedy bez fyzického kontaktu s dítětem, žákem nebo
studentem.
Primární práce pedagogického pracovníka při výkonu dohledu nad samoodběrem bude
spočívat v tom, že seznámí žáky se způsobem provedení testu např. tím, že jim
pustí informační video a přečte pravidla odběru, což lze přirovnat např. se seznámením s
pravidly chování. Dále pak případně zapíše výsledky testů do seznamu, což lze považovat za
běžný administrativní úkon srovnatelný s kontrolou docházky apod.
Úkony související se zjišťováním aktuálního zdravotního stavu dětí, žáků a studentů, které mají
eliminovat podezření na výskyt nemoci COVID-19, nejsou úkony, které vyžadují odbornost v

oblasti zdravotnictví, ale pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si děti,
žáci nebo studenti sami provedou test. Nejedná se tedy o žádné specifické činnosti, ke kterým
by pedagogičtí pracovníci museli mít speciální vzdělání apod.Rovněž je nutné připomenout, že
v současně době probíhá testování u všech zaměstnavatelů a vždy je určen nějaký
zaměstnanec, který provádí kontrolu či dohled nad samoodběrem, přičemž ani tento
zaměstnanec nemá ve své náplni práci specificky vymezenou kontrolu nad prováděním
samoodběru vzorku při provádění testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.
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