
Na základně vyhlášených opatření Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví sdělujeme:  

 

➢ Osobní přítomnost na vzdělávání 

Od 12. 4. 2021 v rámci první fáze rozvolňování se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání 

dětem:  

1) které mají povinné předškolní vzdělávání 

2) Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let 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. 

 

Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS 

zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou 

případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.  

- O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy.  

- Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské 

škole.  

- Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.  

- Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek. 

- Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.  

 

➢ Testování 

- Přítomnost na prezenční výuce dětí, bude podmíněna účastí na testování 

- 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. 

- Od 12. 4. se preventivní antigenní test provádí s frekvencí dvakrát týdně.  

- První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu.  

- Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny 

(např. pondělí a čtvrtek). 

- Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.  

-  V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je vyžadována 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). 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).  



- Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.  

- Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci 

evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční 

způsob vzdělávání. 

 

- Škola povinně testovat děti a zaměstnance Ag testy 

- Podrobné informace zde:  https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

 

Postup při testování:  

 

- Testování probíhá v prázdné třídě s možností větrání.  

- Pro každého testovaného bude zajištěno místo k sezení s odkládací plochou 

- Rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru. 

- Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna 

hygienická opatření. 

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

personálu.  

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

SARSCoV-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 (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, 

zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp). 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 

dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen, SPC“) uplynulo nejméně 

14 dní 

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. 

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru. 

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty. 

LEPU test:  

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:  

- Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a 

jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní 

dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si 

testovaný opět nasadí roušku.  

https://testovani.edu.cz/pro-rodice


- Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.  

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:  

- otevírá vyhodnocovací kartu,  

- vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),  

- odstraňuje lepicí proužek, - dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny 

ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),  

- otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.  

6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. 

7. Děti spolu se zákonnými zástupci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.  

8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

9. Vyhodnocení testu:  

- Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového 

koše. Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce. 

- Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a rovnou 

odchází ze školy.  

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

musí vykonat nový test. 

 

 

➢ Protiepidemická pravidla: 

- Dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do 

jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce 

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit 

- Při testování se povoluje přítomnost zákonných zástupců či pověřené osoby v prostorách k tomu 

určených, v ostatních případech není povolen 

- Bude minimalizován kontakt dětí z různých skupin 

- V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou 

vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou 

po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje 

 

➢ Postup v případě příznaku infekčního onemocnění 

- pokud příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte školy, dítě není vpuštěno do budovy a odchází se 

zákonným zástupcem 

-  pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – bude mu poskytnuta roušky a 

bude umístěno do předem připravené samostatné místnosti, tak aby došlo izolováno od ostatních 

přítomných ve škole a současně bude informován zákonného zástupce. 

- Ve těchto případech škola informuje zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

- V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně 

považována hodnota do 37 °C. 

- Dítěti 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. 

 

Otázky týkající se ošetřovného viz. webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne 

 

V Praze 8. 4. 2021 

Mgr. Jana Vaníčková  

https://www.mpsv.cz/osetrovne

