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INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. 

DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ (žáci, rodiče, učitelé) 

 
S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání mimořádného opatření se omezuje provoz 
škol a školských zařízení, a to: 
 

 provoz středních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání 
ve školách, s výjimkou: 
- individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),  
- konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných 
zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,  
- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních 
školách. 

 
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky, studenty 
a zaměstnance (kromě výjimek uvedených níže) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x 
týdně. 
Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky. 
 
Ve středních školách je povinnost jak u žáků, tak u pedagogických a nepedagogických 
pracovníků nosit respirátor.  
 
 
 

 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
 
Žákovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána 
osobní přítomnost na vzdělávání a který je žákem školy nebo který se účastní skupinové 
konzultace nebo maturitních zkoušek, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze 
tehdy, pokud: 
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  
b) 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 (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se 
negativním výsledkem tohoto vyšetření. 
 
Podmínka b) je splněna tehdy, pokud osoba doloží, že: 
- 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,  
- 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 
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provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo 
- 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 dní, 
nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dnů. 
 
Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní 
test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní 
přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou 
minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po 
příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se 
provede v den jeho příchodu.  
 
V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat 
zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. 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, je škola 
povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný 
doprovod 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. 
 
Pokud má žák pozitivní výsledek  
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo  
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění 
COVID-19,  
a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, 
je zákonný zástupce žáka nebo žák povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu;  
za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-
li o konfirmační RT-PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik 
provedení antigenního testu.  
 
1. V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se žákovi, 

který byl 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.  

2. Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro žáky v případě, kdy pozitivní výsledek 
preventivního antigenního testu provedeného podle jiného mimořádného opatření 
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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. 

 
 
 
 PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-
19  
 

Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a 
školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy 
vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických 
opatření podle pravidel. 
 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  
 
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 nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
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; neprodleně dojde 
k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému 
způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného 
zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák 
opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  
 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o 
tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  
 
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v 
případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít 
ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře 
udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento 
prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, 
včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na 
ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro 
účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v 
blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.  
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V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu 
obecně považována hodnota do 37 °C.  
 
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 
nekontaktuje.  
 
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu 
nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest aktuálně 
stanovené mimořádným opatřením MZd a dodržením dalších obecně známých pravidel 
chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  
 
Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které 
jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je 
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 
 
Nezletilý žák – 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. Při péči o 
podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem 
školy.  
 
Zletilý žák – bez zbytečného odkladu je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a 
opouští školu/školské zařízení. 

 
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 o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce, 
zaměstnanec školy 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.  
 
Žák či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po 
předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; 
potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného 
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  
 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Prezenční výuka dotčených žáků 
přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční 
vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 
Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 
Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. 
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V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně 
distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich 
individuální podmínky.  
 
 
 
Příloha: 
Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno 
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


