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INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  

OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLY 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR 

dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a 

školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání 

nově od 12. 4. 2021 

 V mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině 

maximální 15 dětí,  

 Dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona  

 

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách se 

umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole jejichž 

zákonní zástupci jsou: 

 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, 

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  

 pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů  

 příslušníci ozbrojených sil,  

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví  

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky  

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, 

 zaměstnanci Finanční správy České republiky.  

    Pokud patříte do skupiny vybraných pracovníků:  

 do 9. 4. 2021 kontaktujte, prosím, mateřskou školu na tel.: 606364456, nebo e-

mailem: skolka@braskov.cz a potvrďte nástup dítěte do MŠ od 12. 4. 2021 z důvodu 

zajištění organizace ŠJ a MŠ 

 zákonní zástupci musí doložit příslušnost k vybraným profesím potvrzením od 

zaměstnavatele, a to nejpozději v den nástupu dítěte do školy 

 úplata za vzdělávání se Vám bude počítat od 12. 4. 2021 
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• Účast dětí ve třídách a aktivity budou probíhat ve skupinách max. 15 dětí 

• Budou dodržována všechna stávající hygienická opatření – mytí rukou po příchodu, 

dezinfekce, časté větrání, zvýšený pobyt venku, atd…. 

• Složení třídy bude neměnné a dítě tedy nebude moci přecházet do jiné třídy 

• Vzájemný kontakt tříd bude omezený 

• Pedagogičtí pracovníci školy budou provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a 

v případě jakýchkoliv obtíží budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce (viz. kontrolní 

seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů) 

• Do MŠ nebudou přijaty děti, které jeví známky respiračního onemocnění a též děti, které 

neabsolvují antigenní test nebo budou mít pozitivní výsledek antigenního testu. 

 

Osoby, které dítě do MŠ přivádějí a vyzvedávají, musí být v prostorách MŠ 

v respirátoru FFP2. 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze). 

Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost 

nošení roušek ve školách tak, že:  

 V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, 

děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízení  

 Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky 

a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně antigenními testy 

 K testování budou použity neinvazivní Ag testy 

 Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky 

 Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny níže 

 

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 12. 4. 2021 

 

OBECNÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ 

Testování stanovených skupin dětí škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým 

návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, 

které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí určených 

mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.  

 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní 

přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, kterých se testování 

týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, 

kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále 

zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  

 

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

škola bude absenci evidovat jako omluvenou (zákonný zástupce je povinen dítě 

řádně omluvit v MŠ do 7,00 hod., a následně omluvit v omluvenkovém systému). 
Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob 

vzdělávání dle zákona
1
, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní 

podpory. 

 



 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 nebo zaměstnanec školy 

pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.  

 

 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu.  

 

 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). V 

takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly 

dodrženy rozestupy. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze 

zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do 

školy).  

 

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

přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou 

starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

 

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

izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více 

než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí 

osoba prokazatelně doložit
2
. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle 

harmonogramu školy.  
 

 Testování se neprovádí u osob, které mají 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 dní.  

 
1 
Distanční způsob vzdělávání by měla škola povinnost poskytovat pouze za předpokladu, že by z důvodu 

neúčasti na testování nebo karantény nemohla být ve škole účastna vzdělávání většina dětí, žáků nebo 

studentů třídy nebo skupiny (srov. s § 184a odst. 1 školského zákona).  
2
 Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.   

 

TERMÍN A FREKVENCE TESTOVÁNÍ: 

 Testování dětí i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně antigenními testy s 

odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne. 

 

 Testování dětí se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy pod 

dohledem pověřené osoby  

 vždy v pondělí a ve čtvrtek – nebude-li dítě v den termínu testování ve škole, 

testování se provede v den jeho příchodu 

 dostaví-li se později, provede se test bezprostředně po svém příchodu   

 

 



PROSTORY PRO TESTOVÁNÍ: 

 testování bude prováděno ve vstupních prostorách šatny 

 vždy je nutné dodržet rozestup alespoň 1,5 m 

 v šatně mohou být 4 děti, které budou testované + jeden doprovod 

 každý zaměstnanec školy i doprovázející osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole 

nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření 

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ DODANÝMI AG TESTY: 

 testování u dítěte provede rodič (zákonný zástupce), pí. učitelka bude pouze asistovat 

a dohlížet na správné provedení 

 před testováním si osoba, která bude provádět odběr, vydezinfikuje ruce 

 výsledek bude znám po 15 minutách 

 přijďte s dostatečnou časovou rezervou (cca 20 minut)  

 děti s doprovodem budou čekat na výsledek testu v prostorách školní zahrady 

 

VYHODNOCENÍ TESTU:  

 

 Pokud je výsledek pozitivní, testovaný rovnou odchází s doprovodem ze školy. 

Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých 

se pozitivně testovaný mohl dotknout.  

 Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a 

testovaný musí vykonat nový test.  

 

KONFIRMACE A NÁVRAT: 

 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. Zákonný zástupce 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.  

 

 Dítě 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.  

 

 Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s dítětem, které 

má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském 

zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.  

 

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

AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, které 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, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto 

pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle 

příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, kteří byli ve škole v kontaktu ve 

stanovených dnech s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl 

pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská 

hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu podle věty první karanténu a dále 

postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace 

a karantény.  

 

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH TESTŮ 

 Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení a obdržení výsledků testů 

elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u dítěte a u pedagogického pracovníka nebo 

osoby podílející se na testování do aplikace CovidFormsApp.  

 

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 

(internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a 

zařízení pro preventivně výchovnou péči) v tomto případě souhlas nezajišťují. 

                                                                        

                                                                                                                              

                                                                                                                      ředitelka školy 

                                     Petra Strejčková, DiS. 


