
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ 

Verze ze dne 30.12.2021: 

Nově je pokyn upraven v souladu s novými pravidly testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských 
zařízení. Nejdůležitější změny pravidel jsou uvedeny červeně. 

 

S ohledem na přetrvávající negativní vývoj epidemické situace, trvá i nadále potřeba preventivního 

plošného testování (dále jen „preventivní testování“ nebo “screeningové testování”), a to na celém 

území České republiky.  

K testování dochází proto, že hodnota incidence již ukazuje na výraznou virovou nálož v populaci, a 

tedy významné riziko kontaktu s nakaženou osobou v běžném životě. Testování patří k jednomu ze 

zásadních protiepidemických opatření pro minimalizaci rizika vzniku nových ohnisek nákazy, v tomto 

případě ve školách a školských zařízeních.  

Hlavním cílem tohoto preventivního testování je umožnit bezpečný provoz škol a školských zařízení. 

Díky testování se podaří v prvopočátku odhalit a včasně a adekvátně reagovat na případná nová 

ohniska nákazy. Zachycení případů onemocnění v co nejkratší době pomůže zamezit dalšímu šíření 

infekce a případnému dalšímu zhoršení epidemické situace.  

Cílem tohoto testování je zároveň snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících 

standardní chod škol, ke kterému by bylo pravděpodobně nutno přistoupit v případě dalšího nárůstu 

výskytu nemoci covid-19 ve školách při dále se zhoršující epidemické situaci. 

Testování je zacíleno primárně na děti v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních 
základních škol speciálních a žáky základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě 
vzdělávání, a dále na zaměstnance škol a školských zařízení (viz dále). 

§ Školám budou nadále centrálně distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. 
rychlé antigenní testy – RAT) k testování dětí a žáků.  Škola zajistí distribuci příslušného počtu 
testovacích sad na odloučená pracoviště.  

§ Školy mohou zvolit i variantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr 
a samotestování. Testování se provádí kterýkoliv vyučovací den v týdnu ve frekvenci jednou za 7 
dní. Pokud nebude den testování vyučovacím dnem, provede se preventivní testování jiný 
vyučovací den v týdnu. Testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět 
k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že testování 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření 
onemocnění covid-19 ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít 
k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách. Samotné testování má 
primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit 
především jako jejich nástroj, který zvyšuje jejich účinnost.  

§ V období od 3. ledna do 16. ledna 2022 se ve školách screeningové testování provádí 2x týdně, 
a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se 
screeningové testování první vyučovací den následující po tomto dni. 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 děti a žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného 
v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).  

§ Nově se tedy testují, a to i po 16. lednu, i děti a 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 se dítě nebo 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 a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže). Speciální 
podmínky se musí dodržovat do doby platnosti mimořádného opatření ke screeningovému 
testování.  

§ Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků probíhá na základě mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. 

Obecné informace ke screeningovému testování 

§ Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování se stanoví 
povinnost pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální 
a žáky v základní škole a žáky denní formy vzdělávání ve střední škole a denní formy vzdělávání 
konzervatoři podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, 
bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině 
nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, 
konkrétně: 

 povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, 
ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy 
a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,  

 respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 
94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),  

 děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských 
služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého 
a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný 
prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující 
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 
14683+AC, které brání šíření kapének,   

 z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty 

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou 
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo 

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; 
tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je 
v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení 
výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný 
prostředek dýchacích cest, 



 nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí 
použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 

 používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, 
kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně 
možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení, 

 při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, 

 nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné 
prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou, v době konzumace 
potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 
1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení 
ochrany dýchacích cest). 

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

 testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 
zdravotnického personálu.  

I V případě testování dětí v přípravné třídě nebo přípravném stupni, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ 
a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence 
při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být 
pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné 
uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy (viz níže “Příprava“). 
Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka z doporučeného omezení vstupu 
třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). 

I Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. 
z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. V takovém případě 
proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této 
asistující osoby s ostatními dětmi nebo žáky.  

§ 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 dítě nebo 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. 

I V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem 
vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Dítě/žák může 
být testován až ve škole.  

 

Pravidla ve školních družinách, školních klubech 

§ Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit také pouze 
tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole 
s tou výjimkou, že školní družina nebo školní klub děti a žáky netestují a děti a žáci jim tak mohou 
předložit čestné prohlášení o negativním výsledku testu provedeného ve škole. Pokud je školní 
družina nebo školní klub se školou jednou právnickou osobou, pak se žádné čestné prohlášení 
nepředkládá, protože školní družina nebo školní klub má informace o tom, zda bylo dítě či žák 
testován, nebo zda musí nosit po celou dobu pobytu stanovený prostředek ochrany dýchacích 
cest. 



Pravidla pro praktickou výuku a přípravu vyplývající z mimořádného opatření k testování 
zaměstnanců 

§ Žáci a studenti jsou povinni podrobovat se v rámci praktického vyučování testování 
na pracovištích fyzických a právnických osob; toto vyplývá z mimořádného opatření k testování 
zaměstnanců, jelikož zaměstnancem se rozumí také osoby konající praxi nebo připravující se na 
výkon povolání.  

§ Na žáky a studenty se v případě praktické výuky a přípravy, kterou vykonávají na pracovištích 
fyzických a právnických osob) použijí stejná pravidla pro testování jako obecně u zaměstnanců. 
Více k tomu v tomto pokynu viz kapitola „Pravidla týkající se povinného testování zaměstnanců“.  

§ Pokud se žáci, kterých se týká povinné screeningové testování, účastní praktické výuky a v termínu 
testování fakticky nedochází do budovy školy, testování proběhne na pracovišti zaměstnavatele, 
a to testem poskytnutým zaměstnavatelem. Pokud se žák ještě ten týden účastní výuky ve škole, 
musí se otestovat také ve škole (bezprostředně po příchodu), a to testem, který mu poskytne 
škola. Může tedy nastat situace, že se žáci v jednom týdnu (nebo dokonce i dnu) otestují dvakrát, 
jelikož testy provedené u zaměstnavatele nejsou přenosné do školy a naopak (uplatnit ve škole 
test od zaměstnavatel by bylo možné pouze, pokud jej zaměstnavatel zajišťuje u poskytovatele 
zdravotních služeb – pak se dalších 24 hodin dá uplatnit i ve škole). 

§ Studentů vyšších odborných škol se naopak screeningové testování ve škole netýká, budou se 
povinně tak testovat pouze u zaměstnavatele (test je povinen jim zajistit zaměstnavatel). 

§ Povinnost zajistit testování zaměstnanců je uložena primárně zaměstnavateli, proto žáci nebo 
studenti nejsou povinni si zajistit test sami, ale zajistí jim je ten daný zaměstnavatel, u kterého 
praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu konají. 

PŘÍPRAVA k testování – platí pro centrálně distribuované testy, pro jiné testy platí obdobně 

Prostory pro testování: 

D Testování probíhá v učebně či jiných prostorách školského zařízení s možností větrání. 

D Pokud je to možné a venkovní teploty to umožňují (15 – 30 °C), doporučujeme využít testování 
ve venkovních prostorách. 

D Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.). 

D Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru. 

D V případě testování dětí nebo žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné 
v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a dětí/žáků, kteří nejsou 
součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný 
+ asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba 
má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická 
opatření. 

 

Materiál pro každou testovací místnost 

D Testovací sady (skladovat v suchu, podle pokynů výrobce). 

D Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka. 

D Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav. Pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm 
(jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit).  



D Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem. 

D Dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s rozprašovačem. 

§ Seznam testovaných osob v elektronické nebo papírové formě1. 

D Stopky nebo jiný přístroj pro měření času. 

D Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny atp. 

§ Respirátor min. třídy FFP22 pro dohlížející osoby. 

D Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem. 

 

Personální zajištění: 

 Osoba dohlížející na děti nebo žáky při provádění testů a zaznamenávající výsledky.  

Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet činnostech souvisejících se samoodběrem, 
budou fakticky vykonávat nad dětmi/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“ podle § 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. Dohled nad samoodběrem lze přirovnat k činnostem, kdy pracovník dohlíží na 
dodržování hygieny obdobně jako v případě výskytu jiné infekční nemoci ve 
škole. Pedagogický pracovník v případě dohledu nad samoodběrem seznámí děti/žáky se 
způsobem provedení testu např. tím, že jim pustí informační video a přečte pravidla odběru, 
což lze přirovnat např. k seznámení se s pravidly chování.  Zápis výsledků testů do seznamu 
je pak běžný administrativní úkon srovnatelný s kontrolou docházky apod. Úkony související 
se zjišťováním aktuálního zdravotního stavu dětí a žáků, 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 nebo žáci sami provedou 
test. Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb. platí, že „Dohled může vykonávat vedle 
pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže 
byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.“ 

 Osoba pověřená likvidací použitých testů pro celou budovu, tj. sběr a likvidace pytlů (např. 
provozní zaměstnanec). 

 Osoba určená k zajištění dohledu v izolační místnosti. 

Příprava na testování: 

 Před prvním testováním je potřeba všechny testované osoby seznámit s průběhem testu 
(výkladem/videem/manuálem). Rozešlete obdržené informační materiály zákonným 
zástupcům dětí a žákům.  

 Zajistěte, aby dohlížející osoby byly předem dobře obeznámeny s postupy při testování a byly 
připraveny poskytnout radu či pomoc.  

 Je-li to dle kapacitních a prostorových možností nutné, rozdělte testované děti a žáky 
do testovacích skupin. 

 Připravte testovací sady a seznamy testovaných pro konkrétní den. 

                                                           
1 Na seznamu bude uvedeno: datum, označení třídy, jména a příjmení žáků, výsledek testu. U žáků, kteří z důvodu nepřítomnosti byli 

testováni v jiný den, se uvede datum vykonání testu. Možnost generování seznamu žáků k testování pro konkrétní den bude obsažena 
v některých školních informačních systémech (např. Bakaláři, Škola online, Edupage…). 
2 Respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2 nebo DS.  

 



 V testovací místnosti umístěte na dobře dostupném místě otevřený odpadkový koš, 
do kterého je vložený pytel na odpad. 

 V testovací místnosti umístěte na dobře dostupném místě stůl s potřebným materiálem: 
dezinfekce, papírové utěrky, jednorázové rukavice. 

 Zkontrolujte, že jsou připraveny stopky či jiný přístroj k měření času (např. telefon, hodinky). 

 

Proces samoodběru:  

 Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo 
respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. 

 Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice. 

 Během testování je vhodné zajistit větrání. 

Průběh testování dodanými AG testy: 

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. 

2. Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru. 

3. Každý žák obdrží jednu testovací sadu. 

4. Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů (dle instrukcí 
příslušného typu testu). Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu. 

5. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru. 

6. Testovaný podle pokynů dohlížející osoby sám pokračuje vyhodnocením testu (dle instrukcí typu 
testů - viz ke stažení ZDE). 

7. Dohlížející osoba spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut. 

8. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu. 

9. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

 

1. Vyhodnocení testu: 

 Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového 
koše. Dítěti/žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak – viz 
“Výsledky a následné kroky“).  

 Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je 
poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li 
nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné 
vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl 
dotknout. 

 Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný 
musí vykonat nový test. 

Vydání testu
Provedení 

testu
Vyhodnocení 

testu
Záznam 
výsledku

Likvidace 
testu

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani


Nakládání s odpadem z testování: 

§ Ze stanoviska Ministerstva životního prostředí3 vyplývá: 

 Bezprostředně po dokončení testování v daném dni určená osoba zaváže odpadkový pytel, 
zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo. Použité 
testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci. Odpadkové 
pytle s použitými testovacími sadami, případně ochrannými pomůckami, se ukládají do nádob 
určených na komunální odpad.  

 Při nakládaní s odpady pověřenou osobou je vhodné, stejně jako v jiných případech, používat 
rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.   

 Odpadkové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm, jsou-li použity pytle z tenčího 
materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Tenčí plastový pytel by pak měl být vložen 
do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním 
prostředkem a zavázaný pytel až po ošetření dán do běžného kontejneru na směsný 
komunální odpad. 

  Výsledky a následné kroky 

Děti a žáci: 

§ V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob 
do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). 

§ Nezletilé dítě nebo žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného 
zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během 
návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným 
zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto 
osobou i zaměstnancem školy. 

D Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je 
ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé 
a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky 
a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační 
režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází 
v blízkosti izolační místnosti, a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.  

§ Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu 
opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe; 

§ V případě, že je pozitivně testované dítě nebo žák ubytované ve školském výchovném 
a ubytovacím zařízení, tak následný postup řeší místně příslušná krajská hygienická stanice. 

  Konfirmace a návrat: 

§ Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace 
neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení 
(viz příloha) o tom, že byl pozitivně testován.  

                                                           
3 https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika  

https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika


§ Škola bez zbytečného odkladu zašle prostřednictvím Covid Forms Application (k tomu viz níže v 
kapitole “Předávání informací o výsledcích testů”) 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 dětí nebo žáků nebo zletilé žáky, 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 nebo zletilý žák o tomto 
informují svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti 
nebo žákovi izolaci. 

Důsledky pozitivně testovaného žáka pro jeho spolužáky: 

§ V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní 
po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto 
dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem 
nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení 
nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém 
podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem. 

o Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně 
testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka 
domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující 
dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku 
konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka. 

§ Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při 

poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního 

testu režimová opatření spočívající v 

o používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,  

o vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení 

atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny, 

o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro 

tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto 

děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení, 

o dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 

1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět 

s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd), 

o a v dalších režimových opatřeních shodných jako pro děti a žáky, kteří se odmítnou 

testovat (tj. zejména zákaz cvičení uvnitř a zákaz zpěvu). 



§ Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, 
který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek 
konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v ní nedojde k dalšímu pozitivnímu 
výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. 

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 dětí, žáků 
nebo studentů 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 dětem, žákům 
či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. 
Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným 
dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů 
či výukových plánů na dané období. Děti a žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem 
na své individuální podmínky.  

§ Podmínky omlouvání absence škola stanoví ve svém školním řádu, který schválí školská rada.  

§ 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 (školské zařízení) nemůže 
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování 
umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud 
by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo 
roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.  

 V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování 
vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat 
od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.  

 Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, 
resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu 
se školním řádem. 

 Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, 
že mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní 
přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je 
uvedeno výše, tyto děti nebo žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních 
osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné 
opatření pak také myslí i na případy, kdy jsou osoby z povinného nošení ochranného 
prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní 
naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro 
povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem dětem 
a žákům, které odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit 
osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb, když by museli být společně 
ve škole či školském zařízení s osobami, které se testování, případně povinnosti nosit 
prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili. 



  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 dítěte nebo žáka do aplikace 
CovidFormsApp. 

§ Škola bez zbytečného odkladu zašle příslušné KHS prostřednictvím aplikace Covid Forms 
Application (dále jen „CFA“) elektronický soubor ve formátu .xlsx nebo .csv obsahující seznam dětí 
nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, 
a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu 
narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním 
občanství a datu provedení tohoto testu, a dále identifikační údaje školy. 

§ 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 dětí nebo žáků, kteří měli pozitivní výsledek preventivního 
antigenního testu provedeného ve škole, nebo zletilé žáky, 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 dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění 
covid-19 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 dítěte nebo žáka, zletilý žák 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, 

 osoba pozitivně testovaná se výsledek testu dozví rychleji než příslušná krajská hygienická 
stanice, proto je rychlejší kontaktovat právě školu, která je schopna reagovat rychleji. 

§ Jakmile se škola dozví o pozitivním PCR testu, bezodkladně o tomto informuje telefonicky nebo e-
mailem příslušnou KHS. Škola dále zašle příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím CFA 
elektronický soubor ve formátu .xlsx nebo .csv obsahující seznam dětí nebo žáků a zaměstnanců 
školy, kteří byli školou ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako 
epidemiologicky významný kontakt dítěte nebo žáka nebo pedagogického pracovníka, který byl 
PCR pozitivní, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, 
rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště 
a PSČ a státním občanství, datu kontaktu s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem, 
který měl pozitivní PCR test, a identifikační údaje školy. 

• 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, 

§ Nová pravidla mají za cíl zjednodušení a zrychlení celého procesu. Aktualizované tabulky, které 
školy dosud zasílaly e-mailem na KHS, školy nově nahrávají přímo do CFA. Zde je v rámci hodin 
zpracuje centrální dispečink a dotčeným osobám budou do 24 hod rozeslány automatické SMS s 
žádankou na PCR test či informací o nařízení karantény. Podrobné informace a návod najdete v 
metodickém pokynu na www.testovani.edu.cz   

• uvedené se týká údajů o dětech, žácích i zaměstnancích, kteří jsou ve škole testováni 

• upozorňujeme, že pro tyto účely bylo do CFA všem školám vygenerováno nové 
uživatelské jméno = REDIZO školy. Heslo do CFA zůstává stejné. 

https://cfa.uzis.cz/
http://www.testovani.edu.cz/


  Ochrana osobních údajů 

§ K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte nebo žáka musí mít přístup pouze pověření pracovníci 
školy.  

§ 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 školy v tomto případě 
souhlas nezajišťují.  

§ Školy mají povinnost vyhotovit záznamy o činnosti zpracování podle čl. 30 obecného nařízení a 
informovat subjekty osobních údajů, neboť se jedná o zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů (o zdravotním stavu), kdy se musí přihlédnout k přísnějším požadavkům podle čl. 9 
obecného nařízení. Správný postup uvádí Úřad pro ochranu osobních údajů (ZDE). 

§ Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji se informace o výsledku testu konkrétního 
dítěte nebo žáka nesmí dostat mimo školu. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné 
výsledky testování. Údaje o konkrétním dítěti nebo žákovi se předávají pouze mezi školou a místně 
příslušnou KHS.  

D Škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikační údaje dítěte nebo žáka (postačí 
jméno, příjmení a třída), datum provedení testu a výsledek testu. Seznamy testovaných škola 
uchovává do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění 
testování. Poté je odstraní/skartuje.  

D V případě osob, které prodělaly onemocnění covid-19 nebo mají ukončené očkování, a které se 
tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat, škola 
zaznamená tuto skutečnost po ověření z předloženého dokladu nebo jiného potvrzení o prodělání 
onemocnění. Škola si zaznamená dobu, do kdy není nutné osobu testovat. I tyto údaje škola 
uchovává po dobu 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění 
testování. Poté je odstraní/skartuje. Pokud se škola rozhodne uchovávat přímo samotný doklad 
o prodělání onemocnění covid-19, pak jej rovněž uchovává po dobu 30 dnů po skončení platnosti 
mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Po uplynutí této doby doklad nebo 
potvrzení vrátí, nebo není-li jej možné vrátit, tak jej odstraní/skartuje. 

 

  Pravidla týkající se povinného testování zaměstnanců 

Zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých je osobní přítomnost dětí a žáků vázána na 

testování, a zaměstnanci školních jídelen a školních jídelen – výdejen, které jsou navázány na tyto 

školy 

§ Od 3. 1. 2022 platí nová pravidla pro testování všech zaměstnanců škol a školských zařízení (školních 
družin, školních klubů), ve kterých je osobní přítomnost dětí a žáků podmíněna testováním, a dále 
také zaměstnanců školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných na tyto školy, a to ve 
stejné frekvenci jako se testují děti a žáci 

o povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří 
již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů, 

o povinnost podstoupit test se nevztahuje na zaměstnance, který absolvoval nejdéle 
před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 

https://www.uoou.cz/k-povinnemu-testovani-zamestnancu-rozsirene-vyjadreni/d-48835


antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním 
výsledkem,  

§ zaměstnanci, který odmítne podstoupit test a ani nedoloží některou ze skutečností podle bodu výše, 
se nařizuje po celou dobu výkonu činnosti v budově školy nebo školského zařízení nebo ve 
venkovním prostředí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo 
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných 
norem.  

o Ochranný prostředek nemusí plošně používat 

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a 
kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, 
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují 
dodržování tohoto zákazu, nebo 

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen 
ochranný prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole 
lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen 
ochranný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, 
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že 
dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek 
dýchacích cest, 

o ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo 
poskytování školských služeb viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby 
pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, 
a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí nebo žáků, 

o v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 
(zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), musí pedagogický pracovník, udržovat od 
ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Zaměstnanec, který nesplnil podmínky 
(podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), je dále povinen se stravovat 
odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit 
ochranný prostředek dýchacích cest,  

o mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanoví povinnost nosit 
ochranný prostředek dýchacích cest a výjimky z ní, se pro zaměstnance, který nesplnil 
některou z podmínek (podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), po dobu 
výkonu jeho činnosti nepoužije, 

• výjimky z povinného nošení ochranného prostředku stanovené pro 
zaměstnance, jenž se odmítne podrobit testu nebo doložit negativní 
test z odběrového místa, jsou uvedeny výše, jiné výjimky se 
neuplatní. 

§ Připomínáme, že Ag testy centrálně distribuované ze strany MŠMT jsou v současné době pořizovány 
z Fondu solidarity Evropské unie a jsou účelově určeny pro testování dětí a žáků. S ohledem na to, 
že z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví lze dovodit právní povinnost zaměstnavatele 
zajistit preventivní testování svých zaměstnanců, lze výdaje na pořízení Ag testů pro zaměstnance 
hradit z tzv. přímých ONIV poskytovaných ze státního rozpočtu podle  
§ 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona. 

 
 

Zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých se děti a žáci netestují 

§ Pro ostatní zaměstnance škol a školských zařízení, než je uvedeno výše (typicky zaměstnanci 
mateřských škol, základních uměleckých škol nebo školských zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy) platí pravidla vyplývající z obecného mimořádného opatření k testování 



zaměstnanců tak, že je stanovena povinnost všem zaměstnavatelům na území České republiky  
zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, a to provedeného na pracovišti 
prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou 
osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného 
poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden. 

§ Všichni zaměstnanci mají povinnost se testu podrobit, pokud by se testu nepodrobili, musí 
zaměstnanci nosit po celou dobu ochranu úst (respirátor nebo obdobný prostředek), dodržovat 
rozestup 1,5 m od ostatních a stravovat se odděleně, 

 výjimku z povinného nošení ochranného prostředku mají zaměstnanci po dobu konzumace 

jídla a pití,  

 v případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test (nebo nedoloží níže uvedené), nařizuje 

se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví, který následně řeší porušení mimořádného opatření 

ze strany zaměstnance, 

 testovat se nemusí také zaměstnanec, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti 

nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti; toto se týká 

také osob, které vykonávají svou práci z domova. 

§ Testu u zaměstnavatele se nemusí zaměstnanec podrobit, pokud 

 je očkovaný proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného 

očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,  

 prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené 

izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu 

viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 

dní, 

 podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem,  

 podstoupil v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru 

SARS‑CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem. 

§ Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test poskytovatelem zdravotních 
služeb, kterého zajistil zaměstnavatel, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, 
bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření 
na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště. 
V případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb, je zaměstnanec povinen 
uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, 
pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb 
v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud 
zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen 
kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví 
příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. Doba od zjištění pozitivního výsledku 
testu provedeného podle čl. I (test provedený u zaměstnavatele) do obdržení výsledku 
konfirmačního vyšetření podle čl. VII (v případě pozitivního výsledku testu u zaměstnavatele), po 
kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 2084 
zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení 
vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. 

 Pokud je tedy zaměstnanec je na pracovišti zaměstnance pozitivně testován, odchází dle 

mimořádného opatření z pracoviště zaměstnavatele, má povinnost jít na konfirmační test 

a do doby výsledku tohoto konfirmačního testu se „pobyt zaměstnance doma“ považuje za 

                                                           
 



překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za tu dobu náleží 100 % 

platu/mzdy; pokud nevykonává po tuto dobu práci z domova. Pokud by byla ve stejné jiná 

důležitá překážka na straně zaměstnance podle uvedeného nařízení, tak se nejedná o 

překážku na straně zaměstnavatele podle tohoto mimořádného opatření. 

Obecné informace k povinnému nošení ochranného prostředku 

§ Pro komplexnost zde uvádíme aktuálně platná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest 
ve školách platná od 1. listopadu. Vyjma případu, kdy se na dítě, žáka nebo zaměstnance po dobu 
platnosti mimořádného opatření týkajícího se screeningového testování vztahují přísnější speciální 
pravidla “pro netestované” uvedená výše, se tímto musí provoz škol a školských zařízení řídit 
(na území celé ČR). 

§ Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení ochranného prostředku se 
stanovují tyto povinnosti. Obecně je stanovena povinnost uvnitř škol a školských zařízení nosit 
ochranu úst a nosu bez ohledu na rozestupy mezi osobami. Pro jednotlivé skupiny osob pak platí 
následující: 

 Děti, žáci a studenti 
 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, 

 v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, 
nejsou povinni nosit ochranný prostředek 

 ubytované děti, žáci nebo studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) 
v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě 

 zkoušený při zkoušce ve škole v případě, že je nejméně 1,5m od ostatních 
 Pedagogičtí pracovníci 

 při poskytování vzdělávání ti, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 
a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo 
nejméně 14 dní, nejsou povinni nosit ochranný prostředek 

 neočkovaní pedagogové tak musí nosit ochranný prostředek i při poskytování 
vzdělávání, není-li stanoveno jinak (viz výjimky níže),  

 v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 
(zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních 
vzdálenost alespoň 1,5 metru, 

 tato výjimka se vztahuje i na neočkované pedagogy 
 zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 

1,5 metru 
 tato výjimka se vztahuje i na neočkované pedagogy 

§ Obecně jsou pak výjimky z povinného nošení ochranného prostředku pro všechny osoby, z nichž 
jsou pro školství relevantní zejména níže uvedené (dané výjimky platí i pro neočkované pedagogy). 
Výjimka je stanovena pro: 

 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo 
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

 osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti 
po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, 
 znamená to tedy, že pedagogický pracovník v budově školy nebo školského zařízení 

může sundat roušku pouze tehdy, je-li sám v místnosti, bez ohledu na rozestup 
od ostatních. 



 osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti 
v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými 
opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň 
jinými ochrannými prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný 
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) 
normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, 

 osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci 
potravin a pokrmů včetně nápojů, 

 osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie 
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, 
a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném 
školou nebo školským zařízením, 

 osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů 
pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení 
a solných jeskyní, 

 osoby účastné zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce pro osoby 
mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech konání akce 
(například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě současně jiná hromadná 
akce, 

 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo 
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 
kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou 
však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, 
který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení 
výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek 
dýchacích cest. 



Příloha 

 
POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU PREVENTIVNÍHO ANTIGENNÍHO TESTU NA PŘÍTOMNOST 

ANTIGENU VIRU  

SARS-COV-2 PROVEDENÉHO LAICKOU OSOBOU (SAMOTEST) 

Název právnické osoby vykonávající činnost školy *: ……………………………………………………………. 

IČO ………………………………………………………. 

IZO ………………………………………………………. 

Kontaktní osoba .……………………………………….. 

Tel. na kontaktní osobu ……………………………….. 

 

POTVRZUJE, ŽE JEJÍ ŽÁK/YNĚ / ZAMĚSTNANEC/ZAMĚSTNANKYNĚ 

 

Příjmení .….………………………………………………….…………. 

Jméno …………………………………………………………………… 

Datum narození ………………………………………………………… 

Rodné číslo ………………………………………………………… 

 

PODSTOUPIL/A DNE ……………. ANTIGENNÍ TEST V RÁMCI SCREENINGOVÉHO TESTOVÁNÍ VE 

ŠKOLÁCH A VÝSLEDEK TOHOTO SAMOTESTU JE POZITIVNÍ. 

 

V …………………. dne …………………  podpis ředitele školy* nebo jím pověřené osoby 

* Školou se pro účely tohoto potvrzení rozumí i školské zařízení 


