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Testování dětí, žáků a zaměstnanců školy od září 2021 

 

V okamžiku zahájení nového školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována, a tak 
je vhodné v počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 znovu zavést 
plošné preventivní testování dětí a žáků a studentů všech typů druhů škol (s výjimkou 
mateřských, vyšších odborných a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky) a 
školských zařízení, a to minimálně v rozsahu 3 antigenních testů provedených v 
intervalu 3-7 dní (kalkulace nákladů na 6 testů). Pro pedagogické pracovníky, kde již 
očekáváme dostatečnou proočkovanost, již systém plošného testování ztrácí opodstatnění a je 
vhodnější provádět cílené testování této skupiny u osob dosud neočkovaných, popř. z důvodu 
výskytu ohniska nákazy ve škole nebo školském zařízení.  

Hlavním cílem tohoto plošného testování je zajistit bezpečný poprázdninový návrat dětí a 
žáků a studentů k prezenčnímu vzdělávání a hned v počátku školního roku minimalizovat 
riziko přenosu onemocnění covid-19 v této populační skupině, a tím i předejít vzniku 
případných ohnisek nákazy, která by se mohla stát základem pro další šíření infekce a 
zhoršení epidemiologické situace v České republice na podzim tohoto roku.  

 

PRAVIDLA TESTOVÁNÍ 

Testovány budou děti přípravné třídy základní školy a přípravného stupně základní školy 
speciální, a dále žáci základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.  

 

Testování tak bude ve školách realizováno převážně pomocí rychlých antigenních testů 
(RAT). Testy PCR budou využívány zejména jako testy konfirmační.  

 

1) Provedení testování první školní den, a to před setkáním s ostatními osobami po 
prázdninách a s včasným vyloučením potenciálně infekčních osob je z hlediska efektivity 
zamezení šíření nákazy přínosnější než provedení ve dnech následujících. Zájmem MŠMT 
však je zajištění nenarušeného slavnostního ceremoniálu během prvního školního dne 
žáků prvního ročníku základní školy. MZ ČR vnímá důvody pro tento požadavek, proto 
žáky prvního ročníku základní školy bude umožněno testovat až druhý školní den (2.9.), 
nicméně upozorňuje, že tento postup znamená, že v případě zjištění pozitivního případu 
v dané třídě bude nezbytné nařízení karantény pro všechny epidemiologicky významné 
kontakty pozitivně testované osoby. 

 

2) Okruh testovaných osob: testováni se neprovede u osob s dokončeným očkováním, dále 
pak u osob, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19, a u osob, které 
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doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým 
pracovníkem. 

 

3) V případech, ve kterých dítě nebo žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje 
se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky 
pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo 
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných 
norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN 
EN 14683+AC, které brání šíření kapének. MZ doporučí školám zajistit samostatnou místnost 
pro možnost občerstvení a vyhradit těmto dětem a žákům také vlastní sociální zařízení. 

 

POČÁTEK TESTOVÁNÍ, FREKVENCE TESTOVÁNÍ, KONEC TESTOVÁNÍ  

 

Testování ve školách bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. 9. 2021. Na základě 
požadavku MŠMT bude umožněno žáky prvního ročníku základní školy otestovat až ve 
druhém vyučovacím dni školního roku 2021/2022 (testování tedy proběhne ve dnech: 
středa 1.9./ čtvrtek 2.9., pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9). Po vyhodnocení iniciálního testování může 
být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 
1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace)  

Testovat se bude s výše uvedenou frekvencí, a to převážně pomocí rychlých antigenních testů, 
kterým bylo povoleno uvedení na trh pro sebetestování. Pokud bude alternativně prováděno 
RT-PCR vyšetření, frekvence provedení testu bude stanovena na 1x týdně s prvním 
souběžným provedením RAT a RT-PCR.  

 

 

PRÁVNÍ UKOTVENÍ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH  

 

Záměrem je screeningové testování ve školách zavést jako povinné. Předpokládá se, že s 
ohledem na nebezpečí zavlečení mutací viru SARS-CoV-2 v důsledku prázdninových cest 
obyvatel do zahraničí a tím zvýšené nebezpečí další vlny epidemie covid-19 bude využito 
zmocnění v § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví, podle něhož lze zakázat 
nebo nařídit určitou činnost k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Školy budou 
mít mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízeno zajistit provedení uvedeného 
testování ve stanovené frekvenci a stanoveným způsobem, naproti tomu děti a žáci budou mít 
nařízeno se podrobit buď tomuto testování nebo určitým hygienickým opatřením (např. nosit 
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po celou dobu přítomnosti ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest, 
dodržovat určité rozestupy), jinak jim nebude školou umožněna osobní přítomnost na 
vzdělávání.  

 

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka školy 

 

 

Ve Vedrovicích, dne 10. 8. 2021 
 


