
Návrat dětí do škol a testování 

 

Od 12. dubna 2021 

se dítěti ve škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud: 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 

b) podstoupil ve stanovené frekvenci preventivní antigenní test, který mu poskytla škola   

a prokáže se negativním výsledkem tohoto úkonu 

U skupin dětí určených mimořádným opatřením je přítomnost na prezenční výuce podmíněna 

účastí na testování. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při 

vzdělávání těch dětí, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní. 

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 

absenci evidovat jako omluvenou. Dítě nemůže být nuceno 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 pouze tehdy, pokud nemá 

příznaky infekčního virového onemocnění. 

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání 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). 

KDY SE NETESTUJE 

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

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

viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod 

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

minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  

a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. 

Tuto skutečnost musíte prokazatelně doložit. 

 

TERMÍN A FREKVENCE TESTOVÁNÍ 

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování a to 

v pondělí a ve čtvrtek. Testování se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy. 

 

PŘÍPRAVA K TESTOVÁNÍ 

V případě testování dětí s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné  

v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a dětí kteří nejsou 

součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + 



asistující) 1,5 m. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený 

respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření. 

 

TESTOVÁNÍ LEPU TEST 

1. Před testováním si testující vydezinfikuje ruce. 

2. Dohlížející osoba informuje testující o průběhu odběru. 

3. Každý testující obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty. 

4. Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zasunuta do nosní dírky a jemně 

5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky 

stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Dohlížející osoba kontroluje 

správnost provedení. 

5. Vyhodnocení testu: otevřít vyhodnocovací kartu,  vsunout výtěrovou tyčinku do označených 

otvorů (z otvoru B do otvoru A),  odstranit lepicí proužek, dohlížející osoba nakape 6 kapek 

přiloženého roztoku, otočit tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavřít vyhodnocovací kartu a lehce 

přimáčknout. Označit jménem dítěte (ne příjmením) a časem zahájení. 

6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. 

V případě pozitivního AG testu:  

Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo 

jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu pediatra dítěte, který 

rozhodne o dalším postupu. 

Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení karantény 

vydává pediatr. 

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

doložíte neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. 

Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších 

potřebných kroků. 

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

je vaší povinností okamžitě informovat školu. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno  

na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování  

je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) 

GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy  

v tomto případě souhlas nezajišťují. 


