
ZÁKLADNÍ INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY V DUBNU 2021 

 

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky 

provést/zajistit u dětí/žáků/studentů a pedagogických pracovníků a to tzv. samoodběrem. 

Při podezření na covid škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v 

daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, 

kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před 

provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky 

mohou být až druhý den).  

Nezletilý žák/dítě – 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 dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.  

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom, že byl 

pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen 

telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a 

dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit 

elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď 

po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o 

ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství 

nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  

Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení 

PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který má pozitivní výsledek 

testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním 

výsledkem preventivního antigenního testu.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží 

tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které dále informuje původně 

indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce 

bez dalších potřebných kroků. 

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, 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). 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně 

v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování 

izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 

výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit2 . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní 

testování dle harmonogramu školy. 



 

Test se neprovádí u očkovaných osob a osob, které v 90 dnech prodělali covid. Vše musí být 

doloženo. 

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků 

testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2 u žáka nebo studenta a u pedagogického pracovníka nebo osoby podílející 

se na testování do aplikace CovidFormsApp (přihlašovací údaje obdrží škola od MŠMT). 

 


