
INFORMACE K PREVENTIVNÍMU TESTOVÁNÍ OD 3.1. 2022 

 

1) Preventivní testování  

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR a závazných pokynů MŠMT bude od 3.1. 2022 pokračovat 

preventivní screeningové testování žáků na COVID-19 následovně: 

- od 3.1. do 14.1. 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x týdně – pondělí a čtvrtek, 

- od 17.1. 2022 probíhá antigenní testování 1x týdně – pondělí. 

 

Nově se testují i žáci, kteří jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci nebo očkovaní.  

 

Testování proběhne ve třídách na začátku vyučování za přítomnosti zaměstnance školy. Test se 

provádí antigenními testy tzv. samoodběrem – odběr si provádí žák sám z okrajové části nosu.  

Pokud žák nebude přítomen ve škole v době testování, ale dostaví se na vyučování později/jiný den, 

provede si test pod dohledem zaměstnance školy bezprostředně po svém příchodu.  

Je možné, aby žák použil vlastní test (schválený MZd). Test si žák přinese a udělá sám ve třídě, kde 

zaměstnanec školy výsledek testu zaznamená.  

 

2) Neotestovaný žák  

Neotestovaným žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, avšak s ohledem na ochranu 

zdraví ostatních osob jsou tito žáci povinni dodržovat přísnější režimová opatření – žák používá 

ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká 

se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí 

sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.  

 

3) Postup v případě pozitivně testovaného žáka 

ŽÁK: Pokud je výsledek antigenního testování pozitivní, škola ihned kontaktuje rodiče, žák opouští 

školu a podstupuje PCR test. Rodič musí být k dostižení na telefonu.  

Pokud bude výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, informujte bezodkladně školu a kontaktujte 

praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo 

budete vyzváni k sebetrasování.  

Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o 

testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny. 

 

TŘÍDA: Spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu 

spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole. V případě čtvrtečního testování 

pokračuje výuka ve škole s tím, že se žáci budou následující dny každý den před zahájením vyučování 



testovat (až do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného spolužáka) a 

dodržují přísnější režimová opatření:  

- používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,  

- zachování principu homogenity dané skupiny,  

- používání určeného hygienického zařízení,  

- dodržování odstupu 1,5 m od ostatních osob při konzumaci pokrmů a nápojů a 

- dodržování dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili 

plošnému testování (viz výše).  

 

a) Pokud je výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě 

nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.  

b) Pokud je výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje proces, který se 

uplatní po každém zjištění PCR pozitivity žáka školy (trasování, karanténa apod.).  

 

Nadále platí: 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných 

prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je 

uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor, rouška). 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,  

- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.  

 

 

 

Více viz mimořádné opatření MZd ČR a závazné pokyny MŠMT ČR k testování od 3. 1. 2022 dostupné 

na webových stránkách MŠMT. 


