
 

 

 

 

 

 
 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ OD 3. LEDNA 2022 
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách se mění takto: 
 

- Od 3. do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.  
- Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků 1x v týdnu každé pondělí.  
- Screeningové testování probíhá ve třídách vždy na začátku první vyučovací hodiny dodanými 

antigenními testy.  

- Nově se testují i ti žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané 
nemoci. 

 
a) Ti, kteří se testování nepodrobí, budou mít pro možnost účasti na prezenční výuce povinnost používat po celou 
dobu pobytu ve škole v období screeningové testování ochranu dýchacích cest. V případě venkovních prostor 
musí mít žáci ochranu dýchacích cest, pokud jsou rozestupy menší než 1,5 metru. 
 
b) Ti, kteří nesplní výše uvedené podmínky dále nesmí: 

- cvičit v tělocvičně, používat sprchy (v případě cvičení na hřišti se převlékají s odstupem od ostatních) 
- konzumovat potraviny a nápoje ve společných prostorách školy, v atriu (svačí ve třídě v lavici 

s rozestupem od ostatních; ve školní jídelně obědvají ve vyhrazeném čase – i zaměstnanci)  

 
Pozitivně testovaný žák je umístěn v místnosti izolace a po obdržení POTVRZENÍ O POZITIVNÍM 
VÝSLEDKU TESTU následně opouští školu. Nezletilého si bezodkladně vyzvedávají rodiče nebo jiná 
jimi určená dospělá osoba. Pozitivně testovaný žák má POVINNOST se podrobit RT-PCR testu, a to na 
základě elektronické žádanky, kterou vystaví Krajská hygienická stanice z podkladů zaslaných školou. 
(V případě nedoručení elektronické žádanky z technických důvodů předkládá pozitivně testovaný žák 
poskytovateli zdravotních služeb POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU TESTU ze školy místo 
elektronické žádanky na RT-PCR test.) V případě potvrzení pozitivity žáka metodou RT-PCR je tento 
žák/zákonný zástupce žáka povinen bez zbytečného odkladu informovat školu a praktického lékaře, 
který žákovi nařídí izolaci.    
 
Spolužáci pozitivně testovaného žáka zůstávají ve škole v režimu „test to stay“ – dodržují opatření  
a) a b) viz výše a jsou testováni ve škole každý následující den, pokud není znám výsledek RT-PCR 
testu pozitivně testovaného žáka třídy.  V případě potvrzení jeho pozitivity RT-PCR testem rozhoduje 
KHS o izolaci spolužáků a pedagogů. V případě negativního výsledku RT-PCR testu se třída vrací do 
běžného režimu.  
 

Povinné testování probíhá ve stejné frekvenci jako u žáků také u zaměstnanců školy  
 
V případě pozitivního výsledku antigenního testu zaměstnance školy, musí tento rovněž 
bezprostředně informovat zaměstnavatele a pokud je na pracovišti, musí ho opustit. POTVRZENÍ O 
POZITIVNÍM VÝSLEDKU TESTU ze školy předkládá poskytovateli zdravotních služeb, kde se musí 
podrobit RT-PCR testu. Nečeká tedy na elektronickou žádanku z Krajské hygienické stanice. V případě 
potvrzení pozitivity metodou RT-PCR je povinen informovat praktického lékaře, který rozhodne o 
dalším postupu.  

 
Pokud má žák nebo pedagogický pracovník nebo ostatní zaměstnanec školy pozitivní výsledek  
RT-PCR testu (nesouvisející s testováním ve škole) a byl v průběhu 2 dnů před projevem příznaků nebo 
před RT-PCR odběrem OSOBNĚ PŘÍTOMEN VE ŠKOLE, pak je tuto skutečnost povinen bezodkladně 
nahlásit škole, která pak situaci řeší s Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Postupy přehledně zde 
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