
SCEENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH v listopadu 2021 

Kdo se testuje? 

V oblastech (okresech) určených Mimořádným opatřením MZd se testují: 
– děti v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, 
– žáci základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání. 

Kdo se netestuje? 

– ostatní děti, žáci a studenti v regionálním školství (tj. MŠ, VOŠ, ZUŠ, dálkové 
studium aj.) 
– osoby s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané 
nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst. 

Kdy? 

1.,8. a 15. listopadu 2021 (resp. jednou týdně, vždy první den vyučování v týdnu po 
dobu platnosti povinnosti testovat ve vybraných okresech. 

Kde? 

Ve škole, v prostorech s možností větrání . 
K testování jsou použity samoodběrové neinvazivní testy dodané MŠMT. 

Kdo se testovat nemusí? 

 Děti a žáci, kteří doloží potvrzení, že: 
1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním 

certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném 
vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, 
za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího 
schématu; nebo 

2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynul u něj doba 
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od 
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 
neuplynulo více než 180 dní; nebo 

3. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 
hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem. 

 

Jak se testuje? 

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná 
asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního 
testování v nemocnicích a odběrových centrech. 
V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si 
testovaný není schopen provést test sám, 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). 

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr 
se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný 
a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.   


