
 
 

 

Testování žáků ve školách 
 

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN se 
žákovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána 
osobní přítomnost na vzdělávání, umožňuje osobní přítomnost v dané škole pouze tehdy, 
pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil vyšetření prostřednictvím 
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, 
který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola, 
a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.  

Podmínka provedení preventivního antigenního testu se nevztahuje na osobu, která doloží, 
že  

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,  

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které 
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,   

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Preventivní Ag test se provádí bezprostředně po příchodu do školy 2x týdně (pondělí 
a čtvrtek). Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede 
v den jeho příchodu. 

Pokud je výsledek preventivního testu žáka pozitivní, škola vystaví žákovi potvrzení 
o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen 
bezodkladně opustit školu. V případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, škola 
zajistí jeho oddělení od ostatních osob (žák je umístěn do izolační místnosti) a zákonný 
zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen 
telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku 
testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti a dorost. 

V případě, že žák ve třídě/skupině má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak 
se žákům, kteří byli 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení 
v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem: 



 
 

a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku 
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem 
preventivního antigenního testu,  

b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že žák s pozitivním 
výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.  

Totéž platí obdobně pro žáky v případě, kdy pozitivní výsledek preventivního antigenního 
testu provedeného podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví měl 
pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu 
osobně poskytoval vzdělávání žákům v dané třídě nebo skupině. 

Testování se netýká žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace.  

 

Ve Veselí nad Moravou dne 9. 4. 2021 

Č. j.: 476/2021/OA 

 

 

         Mgr. Alena Kobidová, v. r. 
                   ředitelka školy 


