TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE OD 22.11.2021
Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví k:
• povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol
• testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021
• úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel a
• pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných
třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující:
• Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další
testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno
konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se
preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
• Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd,
základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování.
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném
očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve
škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže). Speciální
podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke
screeningovému testování.
Netestovaní:
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
 používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří
nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), 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 a musí sedět v lavici nebo u stolu,
§ Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.
Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se
na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace
neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha)
o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák, nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka je
povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství
pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR
a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
§ Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice, která by měla
postupovat v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR pro orgány veřejného zdraví
k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 (odkaz ZDE).
§ Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu
nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů
alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům
vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se,
pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či
studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané
období. Děti a žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
§ Podmínky omlouvání absence škola stanoví ve svém školním řádu, který schválí školská rada.
§ Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení
ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka
z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu
s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování umožnit dítěti či
žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské
zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle
mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření. V případě, že dítě či žák odmítne nosit
ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení)
je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.
Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp.
na pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu se školním
řádem.
Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné
opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní přítomnost
na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tyto děti
nebo žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit
ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy jsou
osoby z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje
minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví,
obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním
požadavkem dětem a žákům, které odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest,
neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb, když by museli být
společně ve škole či školském zařízení s osobami, které se testování, případně povinnosti nosit
prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.

