
INFORMACE K TESTOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ MŠ A ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ 

 

Vážení rodiče, 

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví školám ukládá povinnost zabezpečit 

testování dětí, žáků i zaměstnanců. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost 

účasti na prezenčním vzdělávání. Netestovaným škola zajistí distanční formu vzdělávání. Pro 

žáky ZŠ - v rámci rotační výuky (1 týden ve škole – 1 týden doma) bude testování probíhat 

v pondělí a ve čtvrtek – to znamená, že během jednoho měsíce budou 4 x testováni. 

Děti/žáci se budou testovat sami pod dohledem pedagoga. 

Pravidelné plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k 

bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. 

Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude 

probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným 

informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením 

bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. 

Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je 

nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, 

škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit 

dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Žákovi bude z naší strany 

poskytnuta přiměřená forma studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, dílčí individuální 

podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. – vše po domluvě s třídní 

učitelkou. 

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být 

jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K 

testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá 

příznaky infekčního virového onemocnění. 

V případě testování dětí v MŠ - předškolním vzdělávání a ZŠ - žáků 1. -3. ročníku 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). Pro zákonného zástupce či jinou 

asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění 

vstupu do školy). 

Testování se neprovádí v těchto případech: 

-Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS 

CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky 

onemocnění COVID-19. 

-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 doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní 

testování dle harmonogramu školy 

Termín a frekvence testování 

Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního 

testování (dle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů 

školního týdne) a 1× týdně v případě použití RT-PCR testů.  

 Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (např. první 

hodinu) vždy první vyučovací den v týdnu. 

Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je 

nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. 

 

VÝSLEDKY A NÁSLEDNÉ KROKY 

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do 

izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). 

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 (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů 

(i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Následně 

škola kontaktuje zákonného zástupce dítěte/žáka. 

 

Zdroj: „Manuál Covid- 19 testování ve školách duben 2021“ 

 


