
 
 

 

Základní školy 

• povinně prezenčně se vzdělávají žáci přípravné třídy a prvního stupně ZŠ  

(viz. tabulka rozpis) 

• se všemi žáky mohou probíhat individuální konzultace (jeden žák, jeden 

pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce) 

• výuka musí probíhat v neměnných třídách  

• neprobíhá zpěv a sportovní činnost  

• na pohyb venku se nevztahuje omezení pro srocování max. 2 osob  

Opatření Vlády ČR ve formátu PDF naleznete na následujícím odkazu: 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1191.pdf  

 

Družina  

• družina se může konat ve skupinách které jsou totožné jako neměnné třídy, které 

chodí do školy; 

• na družinu se nevztahuje zákaz sportovní činnosti  

• na družinu se vztahuje zákaz zpěvu  

• na pohyb venku se nevztahuje omezení pro srocování max. 2 osob  

 
Roušky vevnitř 

Opatření MZČR ve formátu PDF naleznete zde: Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-

prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf 

 

Roušky jsou obecně povinné v budově všude s následujícími výjimkami: 

• učitel - "ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa 

učitele," je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest 

ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků" 

• učitel i děti - v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení 

ochranného prostředku (jako příklad jsou uvedeny tělocvik, zpěv, hra na dechové 

nástroje),  

• zaměstnanec - po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li nejméně 

2 metry od jiné osoby,  

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 

duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu 

První a druhou uvedenou výjimku lze podle mne ve vzájemné souvislosti vykládat takto: 

Pedagog:  

1. má nosit respirátor, 
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2. je-li nezbytné, aby mu žáci viděli na ústa, může si vzít ochranný štít a držet 2m 

odstup, 

3. jde-li o takovou vzdělávací aktivitu, že k jejímu realizaci nelze mít roušku ani štít,  

pak nemusí mít nic. 

Žák: 

1. má nosit chirurgickou roušku, 

2. jde-li o takovou vzdělávací aktivitu, že k jejímu realizaci nelze mít roušku, pak nemusí 

mít nic. 

 

Roušky venku 

Opatření MZČR naleznete v dokumentu ve formátu PDF zde: Mimoradne-opatreni-noseni-

ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf  

 

Roušky jsou obecně povinné v obcích, kde k sobě jsou osoby mimo společnou domácnost 

blíže než 2 metry + zastávky, prostředky MHD (prostě obecná pravidla, která všichni známe 

 

Krom výjimek uvedených výše, které platí i venku, jsou relevantní ještě výjimka pro: 

•  sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,  

 

Připomínám, že jde o právní výklad opatření, ne hodnocení toho, co má a nemá smysl dělat. 

 

 

Testování dětí 

Opatření MZČR v dokumentu PDF naleznete zde: Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-

školách.pdf 

 

Kdo odebírá:  

• samo dítě, 

• jiná osoba (pozn: rodiče, zákonní zástupci, pověřený pracovník školy) 

Jak často se testuje: 

• dvakrát týdně 

• v pondělí a ve čtvrtek 

• pokud žák nastoupí k výuce jiný den, tak vždy v tento den a za dva max tři dny poté 

Čím se testuje: 

• antigenním testem poskytnutým školou (jakýmkoliv neinvazivním)  

(seznam antigenních testů) 

• lze nahradit PCR testováním prováděným ve spolupráci s akreditovanou laboratoří 

(pozn.: zkoumáme podrobnosti) 

Jak se testuje – instruktážní video: 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR0Dg_dXXZcomt4g60VsUTHg0w

qgA7lSM1FXLCv6nkDZls2nQe5MAxaBNjU&v=BmDnd140UH4&feature=youtu.be 

 

Koho není třeba testovat: 

• osoby, které prošly covidem, do 90 dnů od prvního PCR pozitivního testu 

• osoby, u kterých byl v posledních 48 hodinách proveden "veřejný" antigenní či PCR 

test s negativním výsledkem (je třeba doložit potvrzení) 

• osoby, které jsou alespoň 14 dnů po druhé dávce očkování 

Co se dělá s dítětem, když je pozitivní: 

• dítě se izoluje 

• vystaví se mu potvrzení o pozitivním testu  

(vzor ve formátu DOCX: vzor-potvrzeni-pozitivniho-testu-msmt-24-02-21.docx)  

• uvědomí se zákonný zástupce: 

o ten si jej vyzvedne, nebo 

o dítě odchází se souhlasem zákonného zástupce samo  

o informuje se, že má kontaktovat lékaře 

Co se dělá se skupinou dětí, v níž je pozitivně testované dítě nebo pedagog (počítají se 

děti, které byly ve škole v kontaktu s pozitivním 2 dny předtím nebo 2 dny potom, co byl 

odebrán test) - většinou se to tedy týká jen čtvrtečního testování:  

• to samé, co s pozitivně testovaným dítětem (tedy - všechny děti z dané skupiny se 

pošlou domů) 

• opět se umožní přítomnost tehdy, pokud pozitivně testované dítě doloží potvrzení o 

negativním PCR testu 

• do doby, dokud většina dětí ze skupiny nemůže přijít do školy, vzdělávání dané 

skupině poskytuje distančně 

Co dělat v případě pozitivního testu shrnuje schéma dostupné ve formátu PDF: testovani-

prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf  

Co když rodič testování odmítá: 

• dítě nebude vpuštěno do školy, 

• nepřítomnost bude považována za omluvenou, 

• škola na něj pohlíží jako na nemocného žáka, a není povinna poskytovat distanční 

výuku 

• ale je nutno ověřovat výsledky jeho vzdělávání 

Informace zákonným zástupcům: 

• rodiče mají povinnost, nahlásit škole, že dítě bylo v posledních 2 dnech: 

o pozitivně testován PCR testem, 

o pozitivně testován Ag testem a má příznaky 

• rodiče mají povinnost po pozitivním otestování kontaktovat lékaře dítěte 

• rodičům nabízíme společné online schůzky k prodiskutování celé 

problematiky. 

Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://testovani.edu.cz/.  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR0Dg_dXXZcomt4g60VsUTHg0wqgA7lSM1FXLCv6nkDZls2nQe5MAxaBNjU&v=BmDnd140UH4&feature=youtu.be
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https://www.google.com/url?q=https://testovani.edu.cz/files/priloha-vzor-potvrzeni-pozitivniho-testu-msmt-24-02-21.docx&source=gmail-imap&ust=1618401124000000&usg=AOvVaw3rQZrPg3NuMFI1yAymUmMf
https://www.google.com/url?q=https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf&source=gmail-imap&ust=1618401124000000&usg=AOvVaw3djdxfWYmaoHRC1OzKNZdR
https://www.google.com/url?q=https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf&source=gmail-imap&ust=1618401124000000&usg=AOvVaw3djdxfWYmaoHRC1OzKNZdR
https://testovani.edu.cz/


 
 

 

 

Testování zaměstnanců 

Opatření MZČR je dostupné ve formátu PDF zde: Mimořádné-opatření-testování-

zaměstnanců-ve-školách.pdf  

 

Jak často se testuje: 

• pracovníci školy se preventivně testují 2x týdně 

Koho není třeba testovat: 

• osoby, které prošly covidem, do 90 dnů od prvního PCR pozitivního testu 

• osoby, u kterých byl v posledních 48 hodinách proveden "veřejný" antigenní či PCR 

test s negativním výsledkem 

• osoby, které jsou alespoň 14 dnů po druhé dávce očkování 

• jsou-li zároveň zaměstnanci jiné školy a předloží-li potvrzení o negativním výsledku z 

této školy, které nebude starší než 48 hodin 

 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

