
MŠMT aktualizovalo s účinností od 31. 1. 2022 informace k testování, postupu při 

pozitivním záchytu onemocnění covid 19 a další informace 

1. Platí frekvence AG screeningového testování žáků a zaměstnanců školy jako 

v předchozím období s tou změnou, že do 30 dnů od doby nařízené izolace a od 

pozitivního PCR testu se žák nebo zaměstnanec nemusí podrobit tomuto testování. 

Podmínkou je, že doloží potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data provedení 

tohoto testu. 

2. Pokud žák nebo zaměstnanec školy doloží negativní výsledek testu z odběrového 

místa (24 hodin AG test, 72 hodin PCR test), screeningového testování se neúčastní. 

3. Nadále platí, že se testují všichni, tedy i plně očkovaní a ti, kteří jsou ve lhůtě 180 dnů 

po prodělání nemoci covid 19. 

4. Nadále platí, že pokud se osoba odmítne podrobit screeningovému testování, 

používá ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tedy i ve výuce. 

Nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a zpívat, převléká se s odstupem od ostatních 

osob, při konzumaci pokrmů a nápojů sedí v lavici. 

5. Nadále platí zákaz osobní účasti žáků ve škole, pokud mají pozitivní výsledek 

screeningového testu.  

6. Nadále platí, že žák, který se dostaví do školy mimo termín a čas testování, se 

povinně podrobí screeningovému testování ihned po příchodu do školy. 

7. Postup školy v případě pozitivního záchytu AG testem: 

Nadále platí, že zletilý žák odchází okamžitě domů, nezletilý žák je umístěn do izolační 

místnosti a vyčká příchodu zákonného zástupce. Místnost lze větrat a je vybavena 

tekoucí vodou a dezinfekčním mýdlem. 

Pozitivní záchyt zanese škola do informačního systému. Pozitivní osobě či zákonnému 

zástupci škola vydá potvrzení o pozitivním výsledku testu. 

Pokud se potvrdí PCR testem pozitivní záchyt, zanese škola do informačního systému 

tzv.  trasování. Podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je povinnost zákonného 

zástupce, zletilého žáka nebo zaměstnance školy nahlásit pozitivní výsledek testu 

žáka nebo zaměstnance: 

a) pokud byl přítomen ve škole v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků, 

b) pokud byl přítomen ve škole v průběhu dvou dnů před provedením PCR testu 

(neměl klinické příznaky), 

c) pokud byl přítomen ve škole v průběhu 2 dnů před zjištěním pozitivního výsledku 

PCR testu. 

Obecně: od 15. 2. 2022 se zkracuje se platnost očkovacích certifikátů. 

Týká se plošně osob, které dovršily 18 let. Platnost se zkracuje na nejvýše 270 dnů od 

dokončeného očkování. Osobám, které mají posilovací dávku, se platnost certifikátu 

nezkracuje. 

Na osobu, které uplynulo 270 dnů od dokončeného očkování, se hledí jako na osobu 

neočkovanou. 

Jiří Kozlovský, ředitel školy 


