
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021 

     Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné 
preventivní testování dětí a žáků základních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených                 
v prvních dvou týdnech září 2021. Testování v tomto základním segmentu vzdělávací soustavy, 
umožňuje získat komplexní informaci o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této 
populační skupině, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení 
vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol a 
školských zařízení např. po návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících 
ohnisek nákazy v co nejkratším čase, a to z důvodu možnosti nastavení adekvátních protiepidemických 
opatření, která by zabránila následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k 
výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň by zabránila výraznějšímu omezení prezenční 
výuky. 

§ Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test 
se provede 1. září, I. třída se bude testovat 2. září 2021. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 
2021.  
§ Pokud se škola rozhodne, že bude testovat druhý den školního vyučování (tam, kde to mimořádné 
opatření dovoluje), nejsou děti a žáci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu, 
ale pravidla nošení ochranného prostředku se řídí obecným mimořádným opatřením k nošení ochrany 
dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení ochranných prostředků v případě, 
negativního výsledku testů. To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných 
prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí 
(týká se to všech dětí a žáků).  
 
     Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test 
bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve 
školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v 
součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x 
týdně.  
     I Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v 
návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.  
 
     Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 
očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po 
dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží 
negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  
 
     Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 
(použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). 
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  
Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.  


