
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PRAVIDLA 

TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ_17. 1. 2022 

 od 17. ledna probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí, není-li prvním 

vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se screeningové testování první vyučovací den v týdnu. 

 Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém 

místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). 

 Nadále platí, že se testují i žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří prodělali onemocnění 

covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. 

 Pokud  žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za 

speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ŠD a 

školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže). 

 

 Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na 

vzdělávání. 

 V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, musí splnit výše uvedené 

speciální podmínky “pro netestované”, které musí plnit do doby platnosti stanoveného 

mimořádného opatření ke screeningovému testování. 

 Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování 

později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Pravidla ve školních družinách 

 Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud splní 

stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole. 

 

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že 

byl žák pozitivně testován. 

Škola bez zbytečného odkladu zašle prostřednictvím Covid Forms Application příslušné KHS seznam všech 

dětí nebo žáků, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu a KHS na základě tohoto 

seznamu vystaví těmto dětem a žákům elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru 

SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Není-li takový postup z technických důvodu možný, škola vyrozumí zákonné 

zástupce žáků, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu o povinnosti podrobit se 

konfirmačnímu RT-PCR testu. V takovém případě pak potvrzení od školy předloží zákonný zástupce nebo 

zletilý žák poskytovateli zdravotních služeb a ten je povinen mu vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR 

test a následně provést samotný konfirmační RT-PCR test.  

Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou povinny se podrobit 

konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.  

 Je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, zákonný zástupce o tomto informuje svého lékaře 

pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit žákovi izolaci. 



Nově se upravuje provoz lyžařských vleků tak, že v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského 
výchovně výcvikového kurzu organizovaného základní školou, se za splnění podmínek - jedná-li se o kurz, 
který trvá méně než 8 dnů - skutečnost, že každý žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-
PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Nařizuje se základní škole 
zkontrolovat splnění podmínek a žákům účastnícím se kurzu, kteří tyto podmínky splnili, vystavit o tom 
písemné potvrzení. 

Distanční výuka 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu 

nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné 

skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 

školského zákona. 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním 

způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.  

Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného 

prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit 

respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví ke screeningovému testování umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování 

školských služeb. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, 

přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření. 

Předávání informací o výsledcích testů  

Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů vedle toho 

elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování žáka do aplikace CovidFormsApp.  

Není-li v odůvodněných případech z technických důvodů možné vložit údaje do CFA, škola bezodkladně, 

nejpozději však do konce dne provedení preventivních antigenních testů ve škole, vyrozumí zákonné 

zástupce žáků, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu provedeného ve škole, o 

povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.  

Pokud má žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu a byl v průběhu 2 dnů před 

projevem klinických příznaků nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, 

pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-

PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka, nebo pedagogický pracovník povinen 

bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu, jedná se jak o konfirmační PCR test, tak o 

kterýkoliv PCR test provedený bez ohledu na testování ve škole.   

Jakmile se škola dozví o pozitivním PCR testu, bezodkladně o tomto informuje telefonicky nebo emailem 

příslušnou KHS. Škola dále zašle příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím CFA elektronický 

soubor ve formátu .xlsx nebo .csv obsahující seznam žáků a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve 

spolupráci s krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt žáka nebo 

pedagogického pracovníka, který byl PCR pozitivní, a to s uvedením údajů . 



Jedná se o nový postup při nahlašování kontaktů a trasování, rizikové kontakty, které má škola zasílat, 

škole vytipuje právě KHS, nikoliv škola; úkolem školy je pouze zaslat vytipované kontakty, následný postup 

je v rukou KHS.  

Žáci při vzdělávání nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, že jsou usazeni (uvnitř ve 

společných prostorech školy a školského zařízení jsou povinni nosit ochranný prostředek stanovený tímto 

opatřením) a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů 

Nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 Aktualizace s účinností_17. ledna 22 

Epidemiologicky významný kontakt  - je osoba, která byla v úzkém kontaktu s potvrzeným případem 

onemocnění covid-19, a to kdykoliv v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před:  

• objevením se prvních příznaků onemocnění covid-19 u potvrzeného případu onemocnění covid-19; • 

odběrem vzorku prvního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s pozitivním výsledkem v 

případě asymptomatického (bezpříznakového) průběhu onemocnění covid-19 u potvrzeného případu. 

• s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost 

• měly jakýkoli přímý fyzický kontakt s potvrzeným případem onemocnění covid-19 bez použití adekvátní 

ochrany dýchacích cest  

• ve vnitřním/venkovním prostoru měly kontakt tváří v tvář s potvrzeným případem onemocnění covid-19 

(rozhovor, kouření cigaret apod.) ve vzdálenosti menší než 1,5 m  

• sdílejí společný uzavřený prostor (kancelář, čekárna, třída ve škole) s potvrzeným případem po dobu 

minimálně 5 minut a na vzdálenost menší než 1,5 metru bez použití adekvátního ochranného prostředku 

dýchacích  

Nařízení izolace - v minimální délce trvání 5 dnů: 

a) osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu 

b) osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem rychlého antigenního tesu 

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb. 

Osobě s pozitivním výsledkem RAT testu je podle platného mimořádného opatření indikováno konfirmační 

PCR vyšetření. Nicméně od data doručení pozitivního výsledku RAT testu do ISIN je nařízena izolace, kdy 

„dnem nula“ nařízené izolace je den odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření (RAT test) přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 prokázalo. Za „den nula“ se považuje taktéž, i den odběru diagnostického vzorku 

v případě RT – PCR testu. 

Ukončení izolace 

a) osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne 

odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení RT-PCR testu; 

b) osobě, která podstoupila RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této 

osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu 

       c) u osoby vykazující klinické příznaky trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění  

          a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid- 



        19 nevykazuje, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru 

        prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu 

     d) osobě, u které byla izolace ukončena je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez  

          výdechového ventilu*, a to následujících 5 dní od ukončení izolace 

 

Nařízení karantény (čl. III)  – nařizuje KHS: 

a) nařídí osobě, která byla v epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem 

onemocnění covid19 v minimální délce trvání 5 dnů ode dne posledního kontaktu s potvrzeným 

případem onemocnění  NEBO  v případě osob žijících ve společné domácnosti v minimální délce 

trvání 5 dnů od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-

19, ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, 

monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez 

výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény; v případě projevu příznaků 

onemocnění covid-19 osoba kontaktuje svého poskytovatele zdravotních služeb a absolvuje RT-

PCR test  

b) nařídí osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro 

sebetestování zaměstnanců karanténu v délce 5 dní od pozitivního výsledku testu; v případě, že 

osoba uvedená v čl. III písm. c) nevykazuje příznaky akutního respiračního onemocnění a 

podstoupila v době po pozitivním výsledku testu vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou 

RT-PCR s negativním výsledkem, skutečnost doloží. Karanténa se této osobě ukončí ke dni 

obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

 

 

 


