
TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE (COVID-19) 
 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 stanoví, že 
je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie 
dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování 
ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek 
testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na 
vzdělávání. 

 
 Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, 

škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola 
sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1, ale 
je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání 
týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí 
individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální 
konzultace atp. 

 
 Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být 

jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na 
prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud 
nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 

 
 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 

zdravotnického personálu. 
 

 V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ 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).  
V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby 
nedošlo k rizikovému kontaktu této třetí osoby s ostatními žáky. 

 
 Pokud žák navštěvuje školní družinu, bude se testovat zde. 

 
 Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění 

COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR upravujícího nařizování izolace a karantény a 
zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 
výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od 
lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, 
atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

 
 Testování se také neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu 

nebo POC antigenního testu, provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 
48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

 
 Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně (PO a ČT) hned na začátku 

vyučování. 



 
 Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej 

otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s 
ostatními. 

 Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na 
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně 
po svém příchodu. 

 
 Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je 

prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo 
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod 
ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která 
se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů 
není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy a školní družiny v tomto 
případě souhlas nezajišťují 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově 8.4.2021                  Mgr. Dan Stankuš, ředitel školy 

 


