
 

 INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021  

 
Během školních letních prázdnin lze očekávat, podobně jako v loňském roce, zvýšený pohyb 
obyvatel v rámci České republiky, a především pak cestování do a ze zahraničí. Tyto 
skutečnosti, s ohledem na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, představují nezanedbatelné 
riziko opětovného zhoršení epidemiologické situace na začátku září. S tím dále souvisí fakt, že 
v okamžiku zahájení nového školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována.  
Proto bude na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 provedeno 

plošné preventivní testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních 

základních škol speciálních a žáků základních škol a středních škol a konzervatoří v denní formě 

vzdělávání, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. 

Testování v tomto základním segmentu vzdělávací soustavy, umožňuje získat komplexní 

informaci o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této populační 

skupině, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení 

vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do 

škol a školských zařízení např. po návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení 

vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším čase, a to z důvodu možnosti nastavení 

adekvátních protiepidemických opatření, která by zabránila následnému 

nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické 

situace a zároveň by zabránila výraznějšímu omezení prezenční výuky. 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě 
v termínech 1. září, 6. září a 9. září 2021.  Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do    
10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce 
doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu 
testování).  
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené 
očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.  
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.  

Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu 
a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že plošné testování na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření 
onemocnění covid-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v 
důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných 
ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže 
nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje 
jejich účinnost.  
Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další 
test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. 
pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na             
100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude 
pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.  



Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává 
právní závaznost.  
 
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  
 

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z 
testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky 
a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení 
přísnějších režimových opatření, konkrétně:  
• povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 
zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, 
• povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné 
dodržet rozestup 1,5 metru, nosit 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.  
• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a 
nesmí použít sprchy,  
• nesmí zpívat,  
• používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, 
kteří nepodstoupili preventivní antigenní test,  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, musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od ostatních osob 
minimálně 1,5 metru 
• 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 respirátor (v 
tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný 
prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba 
nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,  
 
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 
personálu.  
 

V případě pozitivního výsledku testu 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.   
 



 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:  
 
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. 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 tohoto zákazu,  

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest, 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.  
 
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 
mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin 
a nápojů, osoby v době cvičení)  
 

Informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT bude 

opět zajišťovat speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT a prostřednictvím mailu 

koronavirus@msmt.cz. Koronalinka Vám bude k dispozici od 23. 8. 2021 do poloviny září každý 

všední den. Rovněž je možné navštívit stránky MŠMT https://koronavirus.edu.cz/, které 

obsahují metodické materiály a aktuální informace ke covid-19 v oblasti školství. 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  
 
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních 
dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 
veřejného zdraví).  
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti 
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru 
pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění (objevení) je nutné 
volit tento postup:  
 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; 
v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný 
zástupce,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně 



a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; 
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si 

neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené 
samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola 
současně informuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka 
ze školy. 

 
 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 


