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Antigenní testování od 3. ledna 2022 
 
Následující informace a pokyny vycházejí z těchto aktualizovaných dokumentů: 

- změna mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022  
(č. j.: MZ14600/2021-26/MIN/KAN) 

- Informace MŠMT 
 
 

1. Nošení ochranných pomůcek  

Nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek 
dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující 
minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných 
norem; žáci do 15 let věku a žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia jsou oprávněni používat jako ochranný 
prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. 
 
 

2. Screeningové  testování  

 V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků dvakrát v týdnu, a to vždy v pondělí a ve 
čtvrtek. 

 Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí. 
 Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání 

nemoci. 
 Testování proběhne neinvazivním antigenním samotestem. Návod pro použití tohoto samotestu je 

k nahlédnutí ZDE (konkrétní typ samotestu dodaného školám není zatím znám). 
 Testování bude probíhat v kmenové třídě v 8:15 (tedy třída 1. A v učebně 1. A, třída 2. E v učebně 2. E atp.), 

prosíme o dochvilnost. Pokud žák dorazí do školy později nebo následující dny, bude otestován ve sborovně 
školy, test si vyzvedne v kanceláři školy.  

 V případě, že se žák odmítne testovat, musí používat respirátor po celou dobu pobytu ve škole (včetně výuky, 
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, zpívat, při stravování musí od ostatních udržovat vzdálenost minimálně 
1,5 m a musí využívat pouze vyčleněné sociální zařízení).  

 V případě, že se žák odmítne testovat a nebude dodržovat podmínky uvedené v předchozím bodu, bude mu 
zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Škola v tomto případě nemá povinnost zajistit pro žáka distanční 
výuku.  

 
 

3. Vyhodnocení výsledků testu  

 V případě negativního výsledku testu se žák dále účastní vzdělávání.  
 

 V případě pozitivního výsledku testu se žák odebere do izolační místnosti. V případě nezletilého žáka je 
vyrozuměn zákonný zástupce, ten je povinen žáka neprodleně vyzvednout. V případě zletilého žáka 
odchází žák ze školy. V obou případech je žák/zákonný zástupce povinen ihned kontaktovat ošetřujícího 
lékaře, který nařídí RT-PCR test.  O výsledku tohoto testu je žák/zákonný zástupce povinen neprodleně 
kontaktovat školu.  

 Pokud je žák pozitivně testován antigenním testem, jeho spolužákům, kteří s ním byli v průběhu 2 dnů 
před provedením tohoto testu v jedné třídě, je povolena přítomnost ve škole v daný den pouze tehdy, 
pokud ten den absolvují antigenní test s negativním výsledkem. Jedná se o princip „test to stay“, tedy 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf
https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-v-mimoradnych-opatrenich-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani
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spolužáci neodcházejí po pozitivním výsledku antigenního testu žáka do karantény, ale musí se každý den 
před zahájením vyučování otestovat, a to až do konfirmačního RT-PCR testu pozitivního žáka.  

 Spolužáci pozitivně testovaného žáka navíc dodržují zejména následující pravidla: 
o používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání (tedy i při výuce), 
o vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků, tedy zachování principu homogenity, 
o dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru 

(žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z 
jiných tříd). 

 V případě pozitivního výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka se postupuje jako doposud.  
 V případě negativního výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka se výše uvedená opatření ruší a 

postupuje se dále dle standardního postupu (viz kapitola 2).  
 
 

 

Antigenní testování kažné pondělí a každý  čtvrtek. 

Žák má negativní výsledek 
antigenního testu

Výuka pokračuje bez 
omezení.

Žák má pozitivní výsledek 
antigenního testu

Pozitivní žák je izolován.

Spolužáci zůstávají ve škole a musí se denně testovat a 
dodržovat zvláštní opatření až do výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu žáka.

Výsledek konfirmačního RT-PCR 
testu žáka je negativní.

Výuka pokračuje bez omezení.

Výsledek konfirmačního RT-PCR 
testu žáka je pozitivní.

Krajská hygienická stanice 
rozhoduje o karanténě pro 

spolužáky.



Preventivní antigenní  
testování a trasování ve školách 

od ledna 2022
Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí  

a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných,  
tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo  

nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

  Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz   

Co dělat, pokud má vaše dítě  pozitivní antigenní test? 
Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Škola vás bude informovat,  

jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka. Existují dvě možnosti:

Dostanete SMS zprávu s číslem eŽá-
danky. Po obdržení této zprávy půjdete 
na libovolné odběrové místo, které 
provádí PCR testy na základě žádanky. 
U některých míst je třeba nejdříve 
rezervovat termín.

Co dělat, pokud je výsledek  PCR testu pozitivní?   
Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude 

kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.

Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná  
o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

Co se stane, když vyjde  spolužákovi pozitivní antigenní test? 

Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají.

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 dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová 
opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou 

oddělené od dalších žáků.

Co bude následovat, když se vaše dítě  potká ve škole  
 s pozitivním na covid-19? 

Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace 
krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu.  

Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.

Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k sebetrasování. 
V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces. 

Pokud je výsledek  PCR testu negativní 

vaše dítě se vrací do běžné výuky.

Dítě dostane od školy písemné potvrzení o pozitivním výsledku 
antigenního testu. Toto potvrzení donesete na libovolné odběrové 
místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých 
míst je třeba nejdříve rezervovat termín. Potvrzení, které 
obdržíte od školy, není certifikátem použitelným pro přístup ke 
službám a akcím nebo pro cestování.


