
Informace školy k testování žáků a zaměstnanců 
od 3. 1. 2022  

1. Základní informace 

o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v 
týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Preventivní antigenní test se vždy provádí 
bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den 
termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí 

o i nadále platí, že se testování týká pouze žáků střední školy  

o Nově se testují, a to i po 16. lednu, i žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří 
prodělali onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního 
pozitivního testu na covid-19. – tj. všichni žáci ve třídě. V třídních knihách 
budou připravené nové záznamy, které ing. Mertl upravil na tuto variantu, 
rovněž je upravený podklad  pro zápis v TEAMS. 

o Opakovaně upozorňujeme žáky, že musí mít v den testování respirátory po 
celou dobu od vstupu do školy do odečtení všech výsledků testů ve třídě! 

o Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v 
odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). 

o Nad rámec výše uvedeného žádá vedení školy všechny osoby ve 
škole o nošení respirátorů po celou dobu pobytu ve škole, 
zejména s ohledem na riziko šíření varianty Omikron. 

 

2. Povinnost hlášení pozitivního výsledku PCR testu škole 

 

o Pokud má žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických 
příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro 
provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, 
případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve 
škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický 
pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu. 

 

3. Následky při pozitivním antigenním testu, jsou následující: 

Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a 

následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.  

 Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, 

nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí 
všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní 
žák obdrží negativní výsledek PCR testu.  



Prakticky to bude vypadat (projednáno s KHS) asi takto: 

Solužáci pozitivně Ag testovaného mohou zůstat ve škole za dodržení režimových 

opatření pouze den, kdy mají negativní Ag test - to znamená buď jen čtvrtek (testovací 

den) a dále budou čekat na výsledek spolužáka doma nebo se musí podrobit testování i v 

pátek ráno. Necháváme na rozhodnutí rodičů, zda-li žák bude čekat na výsledek 

testu spolužáka doma či bude s režimovými opatřeními ve škole. 

Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření: 

• nošení respirátoru u starších 15 let po celou dobu pobytu ve škole,  

• vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, 
oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny, 

• používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením 
pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském 
zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení, 

• dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů 
včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u 
stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a 

• dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili 
plošnému testování. 

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje 
standardní proces (karanténa dle KHS), který se uplatní po každém zjištění RT-
PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu 
spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu 
výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. 

 

4. Informace k testování pro studenty VOŠ 

 

Podle dostupných údajů, které jsme našli k této problematice platí toto: 
Vyšší odborné školy – na stránce www.edu.cz, jsme našli dotaz na VOŠ, 

odpověď je taková, že: Studenti nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným 

COVID-19/očkováním. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany 

dýchacích cest (povinné ve společných prostorách). 

Testování pro vstup do zdravotnických zařízení samozřejmě platí ve stejném 

režimu jako dosud. 

Následující informace se týkají již jen zaměstnanců školy 

→ 
5. Informace k testování zaměstnanců  

 

Podle dostupných údajů k této problematice platí následující: 

• Zaměstnanci SZŠ – testují se všichni zaměstnanci ve frekvenci jako žáci, tj. 
2 x týdně (PO, ČT), od 17. ledna 1x týdně (PO). Týkají se jich nová pravidla 
pro testování viz. níže. 

• Zaměstnanci VOŠ – z textu neplyne přesná odpověď, ale na stránce 
www.edu.cz, jsme našli v nejčastějších dotazech také dotaz na VOŠ, 

http://www.edu.cz/
http://www.edu.cz/


odpověď je taková, že: Zaměstnanci podléhají obecně povinnému testování 
zaměstnanců). Tj. tedy testování 1x týdně v PO. 

 
Zde podrobné informace: 
Od 3. 1. 2022 platí nová pravidla pro testování všech zaměstnanců škol a 
školských zařízení (školních družin, školních klubů), ve kterých je osobní 
přítomnost dětí a žáků podmíněna testováním (platí pro zaměstnance SZŠ), a 
dále také zaměstnanců školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných 
na tyto školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují děti a žáci. 

Povinnost se testovat platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již 
mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů. 

Povinnost podstoupit test se nevztahuje na zaměstnance, který absolvoval nejdéle 
před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s 
negativním výsledkem.  

Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test a ani nedoloží některou ze skutečností 
uvedených výše, se nařizuje po celou dobu výkonu činnosti v budově školy nebo 
školského zařízení nebo ve venkovním prostředí používat ochranný prostředek 
dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), 
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem. I zde však platí 
obecné výjimky z povinného používání ochranných prostředků dýchacích cest, tj. 
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, a dále pak osoby, které mají 
potvrzení od lékaře, že nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen 
ochranný prostředek dýchacích cest. 

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo 
poskytování školských služeb viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby 
pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, 
a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí nebo žáků. 

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 
(zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), musí pedagogický pracovník, udržovat 
od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Zaměstnanec, který nesplnil podmínky 
(podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), je dále povinen se stravovat 
odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit 
ochranný prostředek dýchacích cest. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanoví povinnost nosit ochranný 
prostředek dýchacích cest a výjimky z ní, se pro zaměstnance, který nesplnil některou 
z podmínek (podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), po dobu výkonu 
jeho činnosti nepoužije. 

Pro ostatní zaměstnance škol (našli jsme www.edu.cz, že toto platí i pro VOŠ), a 
školských zařízení, než je uvedeno výše (typicky zaměstnanci mateřských škol, 
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základních uměleckých škol nebo školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy) platí pravidla vyplývající z obecného mimořádného opatření k testování 
zaměstnanců tak, že je stanovena povinnost všem zaměstnavatelům na území České 
republiky  zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, a to provedeného 
na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro 
sebetestování (použití laickou osobou). 

Pro účely testování zaměstnanců škol a školských zařízení ale nebudou školám a 
školským zařízením z úrovně státu distribuovány Ag testy. 

Testování se provádí jedenkrát týdně týdně (vyjma výše uvedeného případu, kdy 
se provádí dvakrát týdně), na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu. 

• Všichni zaměstnanci mají povinnost se testu podrobit, pokud by se testu nepodrobili, musí 
zaměstnanci nosit po celou dobu ochranu úst (respirátor nebo obdobný prostředek), 
dodržovat rozestup 1,5 m od ostatních a stravovat se odděleně. 
o Výjimku z povinného nošení ochranného prostředku mají zaměstnanci po dobu 

konzumace jídla a pití. 

• V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test (nebo nedoloží níže uvedené), 
nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který následně řeší porušení 
mimořádného opatření ze strany zaměstnance. Zároveň musí zaměstnavatel zajistit 
organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na 
nezbytnou míru. 

• Testu u zaměstnavatele se nemusí zaměstnanec podrobit, pokud: 
o je očkovaný (14 dní od ukončení) – netýká se vyjmenovaných škol a školských 

zařízení/skupin zaměstnanců viz výše, 
o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, (neuplynulo více než 

180 dní) – netýká se vyjmenovaných škol a školských zařízení/skupin zaměstnanců 
viz výše, 

o prokáže negativní RT-PCR test nebo AG test ze zdrav. zařízení (obojí ne starší 
než 7 dní) – netýká se vyjmenovaných škol a školských zařízení /skupin 
zaměstnanců viz výše. 

• Testovat se nemusí také zaměstnanec, který se vzhledem k povaze práce na svém 
pracovišti nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti; 
toto se týká také osob, které vykonávají svou práci z domova. 

 

6. Co dělat v případě, že by byl vyučující pozitivně Ag testován: 

 

Zároveň přikládáme informace, které jsme k této problematice obdrželi 14. 12. 
2021,  Z textu MŠMT  nebylo úplně jasné, jestli se zaměstnanci vydá papírové 
Potvrzení o poz. testování a s ním jde na odběrové místo (viz. tato informace) 
nebo se také nahraje do CFA jako u žáků (i tato informace je uvedena na 
některých místech).  Z tohoto důvodu byla věc ověřena 30. 12. 2021 na KHS a 
platí níže uvedené – tzn. škola vydá potvrzení a s ním jde zaměstnanec na 
odběrové místo PCR testů. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců se od 20. 12. 2021 
mění takto:  

• nově v případě, kdy je v rámci testování zaměstnanců na pracovišti pozitivně testován 
zaměstnanec, je zaměstnavatel povinen vystavit tomuto zaměstnanci písemné 



potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, jehož vzor je uveden v daném 
opatření a zároveň i na konci této informace (ve formátu umožňujícím editaci ke 
stažení taktéž ZDE). Máme uložené na disku T – bude vytištěno v knihovně školy. 

• zaměstnanec pak už nemá povinnost kontaktovat svého lékaře nebo místně příslušnou 
KHS, ale s tímto potvrzením je povinen jít na odběrové místo, kde mu bude proveden 
konfirmační PCR test,  

• není tedy nezbytné, aby zaměstnanec měl vypsanou žádanku na PCR test, vystačí 
pouze potvrzení od zaměstnavatele, že byl pozitivně testován,  

• poskytovatel, který provádí vyšetření PCR metodou, je povinen na základě tohoto 
písemného potvrzení od zaměstnavatele vystavit zaměstnanci žádanku na konfirmační 
PCR test a ten poté provést,  

• v případě, že byl konfirmační test pozitivní, je zaměstnanec povinen uvědomit 
bezodkladně o výsledku tohoto testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních 
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a 
dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle 
věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě 
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího 
postupu,  

• zaměstnavatel vydává toto písemné potvrzení pouze v případě, že byl test proveden 
na pracovišti, nejedná se o testy, které byly provedeny u poskytovatele zdravotních 
služeb. 

 

V Plzni 31. 12. 2021  

PhDr. Radka Felzmannová                      

schválila: PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy 


