
ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 6. dubna 2021 
Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

I II II I l ili
MZDRX01FDQYL

M I M O R A D N E O P A T R E N I

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") a § 2 odst. 1 zákona 
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb."), nařizuje postupem podle 
§ 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje 
provoz škol a školských zařízení tak, že se

I. omezuje:

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České 
republiky (dále jen „vysoké školy"), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů 
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při 
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní 
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních 

programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických 
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a 
praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních 
pro výkon ústavní a ochranné výchovy a

b) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický 
pracovník),

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých 
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních 
vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků 
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání 
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
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c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů 
ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický 

pracovník),
f) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně 

uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
g) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
h) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních 

školách a v konzervatořích,
i) praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich 

odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění 
určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo 
školního vzdělávacího programu,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo 
skupinách žáků nebo studentů,

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) dětí v přípravné třídě,
d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je 

budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, 
a to včetně školní jídelny,

e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem, 
že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu 
neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

f) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník 

a případně zákonný zástupce),
i) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 

9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných 
pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou 
skupinové konzultace podle písm. i),

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze 

v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a
c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky 
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích 
jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků 
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích 
jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové 
škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou:
a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
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b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),
c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický 

pracovník),

7. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků 
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
a) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a
b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, 
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a 
žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, 
a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné 
neměnné třídy prezenční výuky,

9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje 
poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského 
zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných 
a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se 
mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu 
v přírodě a školní výlety,

10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, 
že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného 
vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí 
rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní 
přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti,

11. povoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, 
a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých 

škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo 
akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol 
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků 
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně 
nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy 
nebo školského zařízení,

13. konání
a) přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy 

a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a
b) nostrifikační zkoušky podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze 

za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní 
přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně 
základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
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b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, 
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že mezi nejčetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém 
hodnocení školy a školská zařízení, včetně mateřských škol, je nadále omezen provoz škol 
a školských zařízení.

Nařizuje se omezit provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje osobní přítomnost 
dětí, žáků a studentů na vzdělávání s uvedenými výjimkami. Dále se omezuje provoz 
výchovných a ubytovacích zařízení tak, že se poskytuje ubytování žákům a studentům, 
kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, nebo kteří se účastní vzdělávaní podle 
tohoto mimořádného opatření. Omezuje se také sportovní činnost a zpěv tak, že nemohou 
být součástí vzdělávání s výjimkami podle tohoto mimořádného opatření.

Data potvrzují, že šíření COVID-19 ve školách není zanedbatelné.

Následují shrnutí hlavních zjištění k riziku šíření COVID-19 ve školách a školských 
zařízeních a jeho závislosti na věku.
Podle dat z ČR (ÚZIS)1:
-  Ve školách je dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických stanic 

evidován dlouhodobě významný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přihlédnutím 
k absolutním počtům onemocnění je školní kolektiv nejčastějším ohniskem dané nákazy.

-  Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, ve kterých je průměrně evidováno 5,1 
pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může být včasné podchycení nákazy 
a dobrá sledovatelnost šíření v definovaných školských kolektivech.

-  Incidence při otevření škol prudce stoupá mj. v závislosti na věku nemocných osob.

Podle dat z ČR a zahraničí z analytické zprávy Think Tanku UK Vzdělávání 211 2:
-  od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích, stoupá incidence 

nemoci COVID-19 ve všech věkových skupinách, včetně dětí a mládeže;

1 Viz prezentace ÚZIS dostupná zde:
https://docs.google.eom/presentation/d/1 rEaXGTeximKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#slide=id.p29.
2_Viz prezentace: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1- 
rizikovost skolniho prostredi pro sireni COVIDu 19.pdf.
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-  u žáků středních škol je incidence obecně vyšší než u žáků základních škol (ZŠ);
-  u žáků 2. stupně ZŠ je incidence obecně nižší než u dospělých;
-  ihned po začátku školního roku se v ČR prudce zvyšuje incidence u žáků 2. stupně ZŠ a 

u žáků středních škol; související data však neumožňují jednoznačně deklarovat, zda 
k nákazám došlo ve školách, nebo mimo ně, ani do jaké míry přispěly tyto věkové 
skupiny k následnému nárůstu epidemie během října; během „podzimního lockdownu" v 
ČR vzrostl podíl prokázaných nákaz u dětí ve věku 3-6 let v porovnání s ostatními 
věkovými skupinami; s jistým zpožděním tento podíl vzrostl i u dětí ve věku 0-2 roky; 
souvislost nákazy s pobytem v mateřských školách se jeví být u skupiny 3-6letých dětí 
pravděpodobná, nicméně nelze prokázat, zda tento fakt významnou měrou ovlivnil 
celkový průběh epidemie.

Komprehenzivní analýza šíření COVID-19 ve školách v USA3 ukazuje, že nákaza se více šíří 
v domácnostech, kde děti prezenčně navštěvují školu, a to i v závislosti 
na věku/navštěvované třídě (čím starší dítě, tím vyšší riziko). Zároveň tato studie předkládá 
i porovnání podmínek a předpokladů k minimalizaci až úplnému vymizení tohoto rizika, 
a to i pro ročníky odpovídající žákům českých středních škol. Významným faktorem omezení 
rizika je prezenční výuka jen v částečném režimu a dále zavedení režimových opatření (čím 
více opatření, tím nižší riziko).

Studie dopadů plošných opatření z jarní vlny COVID-19 v roce 2020 uvádějí různé dopady 
uzavření škol, jeden z největších dopadů určuje Haug et al.4, podle kterých uzavření škol 
v USA mohlo snížit incidenci a mortalitu až o 60 %.

Podle agentního modelu základní školy, založeného na reálném grafu sociálních vazeb 
a kontaktů žáků a učitelů na jedné větší ZŠ, vyvinutého BISOP ve spolupráci s MŠMT5:

- Na prvním stupni ZŠ se nemoc COVID-19 šíří významně méně než na 2. stupni ZŠ. 
Ačkoli na 1. stupeň chodí o čtvrtinu více dětí (o jednu třídu), podílí se 1. stupeň ZŠ 
jen na zhruba 42 % infekcí ve škole. Potvrzuje se tím intuice, že menší děti mají 
méně intenzivních sociálních kontaktů a zároveň téměř nemění kolektiv ani učitele 
v průběhu výuky.

Dle agentního modelu vyvinutého spolu s BISOP6 by týdenní alternace celých tříd na ZŠ 
měly snížit šíření COVID-19 ve škole až o 80 % proti běžnému stavu i bez dalších 
režimových opatření, s nimiž by měl být efekt větší.

Významné snížení rizika při týdenní alternaci skupin jejich rotací potvrzují i další studie 
založené na modelováním školního provozu. Dle modelu z USA7 týdenní rotace prezenční 
a distanční výuky celých tříd snižuje zásadně riziko, že se škola stane místem nákazy žáků a 
učitelů a tím rizikem vzniku ohniska onemocnění.

Týdenní rotace celých tříd se tak ukazují jako klíčové a efektivní opatření s rozhodujícím 
efektem na šíření nemoci COVID-19, které zároveň nezasahuje drastickým způsobem 
do provozu školy v porovnání s dalšími alternativami jako je půlení tříd, využívané například

3 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.ora/10.1101 /2021.02.27.21252597
4 Viz https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0.
5 BISOP: https://www.bisop.eu/vvzkumna-zpravabisop-vvtvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/.

6 BISOP: https://www.bisop.eu/vvzkumna-zpravabisop-vvtvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/.

7 (Figure 4) McGee R.S et al. Model-driven mitigation measures for reopening schools during the COVID-19 pandemic. 
https://doi.org/10.1101 /2021.01.22.21250282
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na podzim 2020 v Izraeli. Výhodou opatření je zároveň nízká citlivost na úroveň 
individuálního dodržování opatření.

Vedle výuky jen v částečném režimu za využití rotace je nezbytné doplnění tohoto opatření
0 další režimových opatření. Již zmíněná komprehenzivní americká studie zkoumající dopad 
šíření COVID-19 ve školách v USA8 uvádí, že při zavedení 7 a více běžných režimových 
opatření je riziko zvýšeného přenosu ze škol marginální. Mezi nejúčinnějšími režimovými 
opatřeními je uváděno omezení extrakurikurálních aktivit, denní screening symptomů, 
ochrana dýchacích cest učitelů i žáků, dostatečné větrání nebo přesunutí části výuky ven.

Podle agentního modelu školy vyvinutého spolu s BISOP dochází na ZŠ k největšímu 
přenosu infekce (47 %) mezi dětmi ze stejné třídy: klíčová jsou proto především režimová 
opatření ve třídě a o přestávce. Relativně méně významné je šíření infekce mezi dětmi 
z různých tříd.

Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví maximálně rozšířilo povinnost ochrany 
úst prostřednictvím respirátorů třídy FFP2, příp. zdravotnických obličejových masek a jiné 
mimořádné opatření zakotvilo pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení 
a dětí, žáků a studentů na přítomnosti viru SARS-CoV-2.

S ohledem na komunitní charakter šíření onemocnění je v současné době nezbytné stále 
udržovat plošná mimořádná opatření na celém území České republiky s tím, 
že v nejpostiženější oblastech budou uplatňována přísnější opatření.

S ohledem na stále vysoká čísla nakažených a hospitalizovaných osob, je nezbytné nadále 
držet omezený provoz škol a školských zařízení, s odůvodněnými výjimkami, a uplatňovat 
distanční formu výuky. Distanční vzdělávání alespoň částečně kompenzuje zákaz osobní 
přítomnosti a umožňuje zachovat právo na vzdělání. Výkon ústavou zaručeného práva na 
vzdělávání není v souvislosti s přijetím tohoto mimořádného opatření suspendován, neboť se 
žákům a studentům i nadále poskytuje vzdělávání v nejlepší dostupné formě.

1 přes uvedené důvody omezení provozu škol a školských zařízení, existují důvody zřetele 
hodné, pro které je stanovena výjimka z daného omezení.

K bodu I./1 -  omezení vysokých škol
Výjimka ze zákazu se vztahuje na konání zkoušek vmax. počtu 10 osob. Na vysoké škole 
není možné některé zkoušky konat pouze distanční formou, z toho důvodu je umožněno 
konat zkoušky formou prezenční, aby nebyl ohrožen průchod studiem. Zároveň je stanovena 
maximální kapacita osob na jednotlivé zkoušce, čímž se omezuje riziko přenosu koronaviru.

Výjimka podle písm. a) se umožňuje z toho důvodu, že studenti zdravotnických 
a pedagogických oborů v rámci své praxe vykonávají činnosti přímo ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Zpravidla se jedná o studenty, kteří studiem již 
získali požadované kompetence a mohou tedy vykonávat ty činnosti, které by jinak byly 
vyhrazeny personálu nemocnice či škol. Tito studenti svou činností mohou výrazně pomoci 
příslušným zdravotnickým zařízením, které se mohou potýkat z důvodu koronaviru 
s nedostatkem vlastního personálu. Stejně to platí u studentů pedagogický oborů, kteří svou 
účastí na praxi mohou vypomoci již tak zatíženému sektoru škol a školských zařízení.

8 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101 /2021.02.27.21252597
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Výjimka pod písm. b) pak umožňuje individuální konzultaci, kdy je přítomen pouze student 
a příslušný akademický pracovník. V takových případech je při dodržení ostatních 
protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) a dodržení hygienických 
opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. Současně se touto výjimkou umožní 
doplnit si vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci 
distančního vzdělávání student dostatečně neosvojil apod.

K bodu I./2 -  zákaz poskytování ubytování studentům vysokých škol
Výjimka z bodu 2 je nezbytná z toho důvodu, aby osoby, které nemají v České republice jiné 
bydliště, mohly setrvat v ubytovacím zařízení, zároveň je tato možnost ponechána z logiky 
věci osobám, kterým je umožněna přítomnost na prezenční výuce.

K bodu I./3 -  omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
Výjimka podle bodu 3 písm. a) a b) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola 
nad pohybem osob a setkáváním osob mezi sebou. Jedná se o zařízení pro předem danou 
skupinu osob, které se pohybují v jednom (uceleném nebo dokonce uzavřeném) zařízení. 
Nedochází ve vysoké míře ke kontaktům s jinými osobami než stěmi, které jsou umístěny 
v zařízeních pro ústavní nebo ochrannou výchovu, resp. v zařízeních zřízenými 
Ministerstvem spravedlnosti. Tyto osoby se tedy potkávají tak jako tak a není žádný důvod 
omezovat jejich setkávání v rámci školy, resp. při vzdělávání.

Výjimka podle bodu 3 písm. c) umožňuje, aby se žáci a studenti zdravotnických oborů mohli 
vzdělávat v rámci praktického vyučování a praktické přípravy přímo ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Jedná se o žáky nebo studenty, kteří získávají 
kompetence např. na pozice ošetřovatele či sanitáře a mohou tedy pod dozorem případně již 
samostatně vykonávat ty činnosti, které by jinak byly vyhrazeny tomuto personálu v rámci 
zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Tito žáci a studenti svou činností 
mohou výrazně pomoci příslušným zdravotnickým a sociálním zařízením, které se mohou 
potýkat z důvodu koronaviru s nedostatkem vlastního personálu.

Výjimka podle bodu 3 písm. d) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka vdaných 
školách je velice problematická a nemohla by v takové míře, jako v jiných školách, zachovat 
právo na vzdělání. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna 
prezenční výuka.

Výjimka podle bodu 3 písm. e) pak umožňuje, aby se jeden žák nebo student mohl setkat 
se svým učitelem na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení 
ostatních protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) a dodržení 
hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si 
vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, v kterých se žák v rámci 
distančního vzdělávání hůře orientuje apod.

Výjimky pod písm. f), g) a h) jsou stanoveny pro vybrané zkoušky. Distanční konání těchto 
zkoušek může být v mnoha případech problematické, ne-li neuskutečnitelné. Uvedené platí 
zejména pro závěrečné a maturitní zkoušky nebo absolutoria. Pod písm. f) jsou umožněny 
prezenční komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky, které v letošním školním 
roce konají žáci maturitních ročníků středních škol a konzervatoří podle opatření obecné 
povahy vydaného na základě § 184a školského zákona.

Výjimka podle písm. i) umožňuje studentům a žákům praktický výcvik v řízení motorových 
vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského
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oprávnění určených skupin dané Rámcovým vzdělávacím programem nebo školním 
vzdělávacím programem. S ohledem na to, že prezenční praktická výuka byla delší dobu 
omezena, je nezbytné, aby bylo těmto žákům a studentům umožněna praktická výuka 
vzhledem k délce trvání tohoto praktického výcviku. Obecně je mimořádným opatřením také 
umožněno, aby se konaly činnosti k získání řidičského oprávnění, proto je vhodné umožnit 
tento výcvik i žákům a studentům v rámci jejich praktického výcviku.

K bodu I./4 -  omezení provozu základních škol
Výjimka podle bodu 4 písm. a) a b) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola 
nad pohybem osob a setkáváním osob mezi sebou. Nedochází ve vysoké míře 
ke kontaktům s jinými osobami než stěmi, které jsou umístěny v zařízeních pro ústavní nebo 
ochrannou výchovu, resp. v zařízeních zřízenými zdravotnickými zařízeními. Současně není 
důvodné v těchto případech omezovat poskytování vzdělávání, když děti jsou spolu vdaném 
zařízení prakticky celodenně.

Výjimka v bodě c) a f) je pak stanovena pro děti, které navštěvují přípravné třídy základní 
školy a zde se vzdělávají v rámci povinného předškolního vzdělávání, které není zakázáno. 
Je tedy třeba knim z tohoto hlediska přistupovat stejně jako k dětem, které jsou např. stejně 
staré a plní povinné předškolní vzdělávání v rámci mateřské školy.

Výjimka podle bodu 4 písm. d) a e) je pro žáky, u kterých je prezenční výuka velice klíčová, 
jelikož pro tyto žáky vzhledem k jejich věku je prezenční výuka nenahraditelná a distanční 
výuka by pro tyto žáky byla nejvíce problematická a nejméně efektivní. Výuka čtení a psaní 
je v 1. ročníku realizovatelná prakticky pouze prezenčně. Rovněž u zbylých ročníků prvního 
stupně ZŠ je naléhavý zájem na prezenční výuce, neboť v tomto školním roce měly distanční 
způsob výuky po velmi dlouhou dobu v řádu několika měsíců. Zároveň je stanovena rotační 
výuka, jelikož týdenní rotace celých tříd se ukazují jako klíčové a efektivní opatření 
s rozhodujícím efektem na šíření nemoci COVID-19, které zároveň nezasahuje drastickým 
způsobem do provozu školy v porovnání s dalšími alternativami jako je půlení tříd, využívané 
například na podzim 2020 v Izraeli (více viz obecná část odůvodnění). Rotace se pak 
nebude týkat prvních stupňů, kde nepřesahuje celkový počet žáků na celém prvním stupni 
ZŠ 75 žáků a zároveň se jedná o první stupeň, který je stavebně oddělen od 2. stupně, a to 
včetně školní jídelny. U těchto „malých" 1. stupňů ZŠ jsou malé třídní kolektivy (průměr 
vychází na maximálně 15 žáků ve třídě), což umožňuje přijímat vhodná opatření snižující 
riziko přenosu nákazy (např. pomocí dostatečných rozestupů) a z povahy věci zde nehrozí 
takové šíření viru mezi osobami, jako u velkých třídních kolektivů.

Výjimka pod písm. g) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka vdaných školách je 
velice problematická. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání je těmto žákům umožněna 
prezenční výuka.

Výjimka pod písm. h) pak umožňuje, aby se jeden žák mohl setkat se svým učitelem 
na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení 
nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení 
hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si 
vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci distančního 
vzdělávání žák dostatečně neosvojil apod.

Výjimka podle písm. i) umožňuje skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků. Tato 
skupinová konzultace je umožněna pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří jsou z nějakého důvodu 
znevýhodnění v distanční výuce. Může se jednat například o nedostatečnou materiální 
podporu distanční výuky. Také se skupinová konzultace umožňuje pro žáky 9. tříd, kteří se 
v současné době především připravují na přijímací zkoušky.
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K bodu I./5 -  omezení provozu mateřských škol
Výjimka podle písm. a) umožňuje osobní přítomnost těch dětí, kteří mají povinné předškolní 
vzdělávání. S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné 
dopravě apod.) je nezbytné omezit v případě mateřských škol uvolnění opatření pouze na 
děti s povinností předškolního vzdělávání. Uvedené zároveň poskytne mateřským školám 
možnost vytvoření menších skupin dětí (do 15 osob), a to jak z prostorového, tak 
personálního hlediska. Děti v předškolním roce mají nejvyšší potřebu vzdělávání vzhledem 
k přípravě na jejich vstup do základní školy.

Výjimka podle písm. b) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných školách je 
velice problematická. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna 
prezenční výuka.

Výjimka podle písm. c) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola nad pohybem 
a setkáváním osob. Nedochází ve vysoké míře ke kontaktům s jinými osobami než s těmi, 
které jsou umístěny v zařízeních zřízenými zdravotnickými zařízeními. Současně není 
důvodné v těchto případech omezovat poskytování vzdělávání, když děti jsou spolu v daném 
zařízení prakticky celodenně.

K bodu I./6 - omezení základního uměleckého a jazykového vzdělávání
Výjimka podle písm. a) umožňuje konat státní jazykové zkoušky za režimových opatření. 
Státní jazykové zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi, 
z toho důvodu je jim udělena výjimka.

Výjimka podle písm. b) umožňuje, aby se jeden žák nebo účastník mohl setkat se svým 
učitelem na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení 
nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení 
hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si 
vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci distančního 
vzdělávání žák nebo účastník dostatečně neosvojil apod.

Výjimka podle písm. c) umožňuje, aby se jeden žák nebo jeden účastník mohl setkat se 
svým učitelem v rámci individuální prezenční výuky. Je tedy možné, aby byla uskutečněna 
plnohodnotná prezenční výuka, ale pouze jeden na jednoho. V takových případech je 
při dodržení ostatních protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) 
a dodržení hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno.

K bodu I./7 - omezení provozu středisek volného času
Výjimka podle písm. a) umožňuje, aby se jeden účastník mohl setkat se svým učitelem 
na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení nezbytných 
protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení hygienických 
opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno.

Výjimka podle písm. b) umožňuje, aby se jeden účastník mohl setkat se svým učitelem 
v rámci individuální prezenční výuky. Je tedy možné, aby byla uskutečněna plnohodnotná 
prezenční výuka, ale pouze jeden na jednoho. V takových případech je při dodržení 
nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení 
hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno.

K bodu I./8 - omezení provozu školních družin a školních klubů
Výjimka podle bodu 8 umožňuje poskytovat zájmové vzdělávání pro žáky, kterým je 
umožněna prezenční výuka. Vzhledem ktomu, že je stanovena podmínka homogenity
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jednotlivých skupin, nedojde k prolínání žáků z různých tříd, a tedy riziko nákazy se touto 
činností významným způsobem nezvyšuje.

K bodu I./9 - omezení provozu výchovných a ubytovacích zařízení
Výjimka podle bodu 8 je nezbytná z toho důvodu, aby osoby, které nemají v České republice 
jiné bydliště, mohly setrvat v ubytovacím zařízení, zároveň je tato možnost ponechána 
z logiky věci osobám, kterým je umožněna přítomnost na vzdělávání.

K bodu I./10 - omezení zpěvu jako součásti vzdělávání
Výjimka je stanovena z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je zpěv hlavní vzdělávací 
aktivitou a jeho zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka 
nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší 
nebo dobrovolné předměty.

K bodu I./11 - omezení sportovní činnosti jako součásti vzdělávání
Výjimka podle písm. a) je stanovena z toho důvodu, že pohyb dětí v mateřských školách je 
integrální součástí mnoha aktivit a vzdělávání by jeho absencí velmi trpělo.

Výjimka podle písm. b) se stanoví z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je sportovní 
činnost hlavní vzdělávací aktivitou a její zákaz by pro ně znamenal znemožnění 
vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání 
těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty.

K bodu I./12 - zákaz vstupu třetích osob do škol
V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný 
pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky, studenty a 
pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění 
smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu například 
při dopomoci při samotestování atd. Ve všech případech je však nutno dbát na omezení 
kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy).

K bodu I./13 -  výjimky z omezení konání některých zkoušek
Výjimka podle písm. a) umožňuje konání přijímacích zkoušek za předpokladu, že se jej bude 
(v jeden okamžik v jedné místnosti) účastnit nejvýše 20 osob. Přijímací zkoušky v mnoha 
případech není možné konat pouze na základě posouzení písemných podkladů, a je tedy 
nutné konat prezenční testy nebo posouzení nadání uchazečů, které není možné konat 
distančně. Z důvodu omezení rizika přenosu koronaviru se tak omezuje maximální počet 
osob, které se mohou současně účastnit přijímacího řízení, a to samozřejmě při dodržení 
všech hygienických opatření.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konání nostrifikačních zkoušek za režimových opatření. 
Nostrifikační zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi, z toho 
důvodu je jim udělena výjimka.

K bodu I./14 -  výjimky pro děti zákonných zástupců určených profesí
Zákaz prezenční výuky dětí a žáků ve školách má mj. za následek, že spolu s prezenčním 
poskytováním vzdělávání nemůže být zajištěna ani péče o děti a žáky od 2 do 10 let (nebo 
starší žáky, kteří potřebují intenzivnější péči). V důsledku nezajištěné péče by museli péči 
o tyto děti a žáky zajistit zákonní zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí 
a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit 
péči o jejich děti.
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Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí 
pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách a případně 
školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další 
zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci 
České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a 
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

K bodu II.
Výjimky vyjmenované v bodě II. nebudou povoleny v okresech, ve kterých bude potvrzena 
hodnota 7denní incidence (kumulativní počet případů za 7 po sobě jdoucích dnů v přepočtu 
na 100 tisíc obyvatel) dvojnásobně vyšší, než bude celková hodnota 7denní incidence v ČR. 
Zároveň bude při hodnocení rizika zohledněn vývoj trendu výskytu nemoci COVID-19 
(především mezi týdenní nárůst) v posuzovaných okresech. Cílem tohoto opatření je zabránit 
nekontrolovatelnému šíření nemoci COVID-19 a tím zhoršení epidemiologické situace 
v posuzovaných okresech. V případě nepřijetí tohoto opatření lze ne základě dosavadních 
zkušeností důvodně předpokládat, že by v postižených okresech musela být přijata přísnější 
protiepidemická opatření.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 6. dubna 2021 
Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

I II II I II
MZDRX01FDPDP

M I M O R A D N E O P A T R E N I

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle 
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS- 
CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč"), se umožní osobní 
přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce 
(dále jen „přijímací zkouška"), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, 
pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního 
preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, 
které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech 
před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. II.

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 

a uplynula 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 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 
COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 
14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
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III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti 
na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle 
čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

V.

Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test 
podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

VI.

Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí 
agregované údaje o provedeném testování u dítěte, žáka, studenta nebo uchazeče podle čl. 
I do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, 
celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob 
s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.

VII.

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle 
čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací 
zkoušce neumožní.

VIII.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo 
jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle čl. II, jinak škola účast takové osoby 
na přijímací zkoušce neumožní.

IX.

1. Zákonný zástupce dítěte, žáka nebo uchazeče nebo uchazeč je povinen telefonicky nebo 
jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu podle 
čl. I písm. b) poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost.

2. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR 
test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
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3. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 
lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) povinen rozhodnout 
o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku 
ktomuto vyšetření. Vpřípadě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) postupuje podle mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

X.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti 26. dubna 2021.

Odůvodnění

Nová mutace viru SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci 
přibližně o 40 až 70 % rychleji, je jednou z příčin nepříznivého trendu vývoje epidemie 
nemoci COVID-19, který je charakterizován nárůstem počtu nových případů onemocnění. 
Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně šíří především v zemích regionu jižní 
Afriky. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) předpokládá rozšíření této 
varianty i v dalších zemích světa. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje až o 
50 % vyšší nakažlivost a také nižší citlivost na doposud dostupné očkovací látky, což může 
nepříznivě ovlivnit efekt vakcinace proti COVID-19. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno 
ve více než 60 zemích světa. Prozatímní informace potvrzují, že i mutace viru SARS-CoV-2 
P.1 (tzv. brazilská varianta) je více nakažlivá než původní kmen viru. Aktuálně se jako 
problematický jeví nedostatek informací o efektivitě v současnosti dostupných vakcín 
na nové mutace viru SARS-CoV-2.

Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je provádění preventivního screeningového 
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, s cílem odhalit infikované osoby, které mají jen 
minimální, nebo žádné příznaky infekce, a přitom mohou být zdrojem nákazy pro další 
osoby, aniž by si toho byly vědomy.

V zájmu snížení rizika přenosu nákazy je stanovena povinnost nechat se otestovat a 
předložit výsledek negativního testu jako podmínka pro přístup k přijímací zkoušce.

Účelem testování je ochrana veřejného zdraví. Povinnost podstoupit test je velmi malým 
zásahem do sféry uchazeče ve srovnání se snížením rizika nákazy dalších uchazečů, kteří 
budou vykonávat zkoušku na stejném místě v epidemiologicky významné době. Případný 
přenos nákazy SARS-CoV-2 na epidemiologicky významné kontakty uchazečů zvyšuje riziko 
delšího přetrvávání nepříznivého trendu ve výskytu nemoci COVID-19. Toto riziko je dále 
potencováno faktem, že uchazeči o studium na střední škole mnohdy pocházejí z různých 
okresů nebo krajů. V

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu 
osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, 
provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím opatření obecné 
povahy několik úprav v procesu konání přijímacích zkoušek na střední školy v tomto školním 
roce.
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Přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou, oborů vzdělání bez 
maturitní zkoušky a nástaveb probíhají v letošním školním roce v termínu od 3. do 19. května 
2021. Každý uchazeč mohl podat přihlášku na dvě střední školy nebo do dvou oborů 
vzdělání téže školy. Ředitel školy vyhlásil v kritériích přijímacího řízení k 31. lednu 2021, 
zda bude škola konat školní přijímací zkoušku, v případě oborů s maturitní zkouškou, zda 
bude konat navíc i jednotnou přijímací zkoušku. Pokud škola s oborem vzdělání s maturitní 
zkouškou jednotnou přijímací zkoušku nekoná, musí konat vždy školní přijímací zkoušku a 
zároveň takový uchazeč koná dvakrát jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou má také 
uvedenu v přihlášce a která jednotnou přijímací zkoušku koná. Téměř každý uchazeč
0 střední vzdělání s maturitní zkouškou se tedy účastní přijímacího řízení ve dvou středních 
školách minimálně ve dvou termínech, v některých případech v termínech třech (koná-li 
dvakrát jednotnou přijímací zkoušku v jedné škole a školní přijímací zkoušku ve škole druhé). 
Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním řádném termínu 3. května 2021, v druhém 
řádném termínu 4. května 2021. Pro uchazeče, kteří se řádně omluví do tří dnů řediteli školy 
z řádného termínu a ředitel omluvu uzná, se koná náhradní termín jednotné přijímací 
zkoušky ve dnech 2. a 3. června 2021.

Přijímací zkoušky do šestiletých a osmiletých gymnázií se konají ve formě jednotné přijímací 
zkoušky, která může být doplněna školní přijímací zkouškou ve stejný den, jako se koná 
zkouška jednotná (není-li školní přijímací zkouška konána distanční formou). První řádný 
termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií se koná 5. května 2021, druhý 
řádný termín se koná 6. května 2021. Náhradní termíny se konají stejně jako v případě 
čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástaveb v termínu 2. a 3. června 2021.

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou se k prvnímu (3. května 2021)
1 druhému (4. května 2021) řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky v letošním školním 
roce přihlásilo téměř 61 tisíc uchazečů. V průběhu období od 5. do 19. května 2021 k tomu 
dojde k pohybu několika dalších tisíc uchazečů konajících školní přijímací zkoušky bez 
jednotné přijímací zkoušky. V případě víceletých gymnázií se k prvnímu řádnému termínu (5. 
května 2021) přihlásilo téměř 23 tisíc uchazečů, k druhému řádnému termínu (6. května 
2021) se přihlásilo více než 17 tisíc uchazečů. V průběhu čtyř dnů konání jednotné přijímací 
zkoušky tedy dojde k pohybu téměř 162 tisíc uchazečů, k čemuž je potřeba připočíst další 
přesuny pro účely konání školních přijímacích zkoušek, a to vše v rámci i několika různých 
okresů.

V extrémním případě nastane v tomto školní roce situace, kdy se na jeden termín na jednu 
školu hlásí, a tudíž dostaví k vykonání zkoušek až 485 uchazečů.

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba průběh přijímacího řízení zajistit tak, aby riziko 
nákazy virem SARS-CoV-2 bylo co nejnižší. Z uvedeného důvodu je tímto mimořádným 
opatřením stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací 
zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že před 
konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- 
CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně 
potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace 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 90 dní, dále dokladem vydaným 
poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
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CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví 
ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku 
(dále jen ,,SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky 
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování 
žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před 
zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá.

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání 
přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem 
(podporující osoba).

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky

Str. 5 z 5

Elektronický podpis - 6.4.2021 
Certifikát autora podpisu :

Jméno : doc. M UDr. Jan Blamý. Ph.D.
Vydal : PosiSignum Qualiťicd C...
Plainosi do : 13.12.2021 17:26:01-000+01:0



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 6. dubna 2021 
Č. j.: MZDR 14592/2021 -2/MIN/KAN

I II II I Mil
MZDRX01FDPYS

M I M O R A D N E O P A T R E N I

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných 
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, 
nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 
odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 
opatření:

I.

1. Zaměstnavatel, který je školou nebo školským zařízením, smí nejpozději od 12. dubna 
2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze 
za předpokladu, že zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC 
antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách 
zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní antigenní test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu 
zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Preventivní 
testování se provádí
a) v případě pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání dětem, žákům 

nebo studentům, kteří se preventivně testují podle jiného mimořádného opatření, 
a v případě nepedagogických pracovníků, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito 
dětmi, žáky, studenty nebo pedagogickými pracovníky, s frekvencí dvakrát v každém 
pracovním týdnu s odstupem 2 až 3 pracovních dnů mezi jednotlivými testy,

b) v ostatních případech s frekvencí jedenkrát v každém pracovním týdnu.

2. Zaměstnavatelé uvedení v odstavci 1 jsou povinni zajistit pro své zaměstnance POC 
antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné 
poskytovatelem zdravotních služeb nebo antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen 
na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu 
na pracoviště. Pokud zaměstnanec v rámci období mezi jednotlivým testováním vykonává 
práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit 
preventivní test podle věty první mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance 
vykonávajícího práci na dálku (home office). Zaměstnavatel vystaví zaměstnanci na jeho 
žádost potvrzení o negativním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
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II.

1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I podstoupit, a to 
s výjimkou osob, které
a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky 
onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- 
CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 90 dní,

b) doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 
2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a 
které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření k provádění testů,

c) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba 
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

d) jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení 
o negativním výsledku testu podle čl. I, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci 
vystavila jiná škola nebo školské zařízení.

2. Zaměstnanec je povinen prokázat, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS- 
CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle odstavce 1 
písm. b) a skutečnosti podle odstavce 1 písm. a) nebo c) potvrzením vystaveným 
poskytovatelem zdravotních služeb.

III.

Pokud je výsledek preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prováděného na pracovišti zaměstnavatele podle čl. I pozitivní, je zaměstnanec povinen 
postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího 
povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného 
laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.

IV.

Zaměstnavatel podle čl. I bez zbytečného odkladu v den získaní výsledků testů elektronicky 
nahlásí agregované údaje o provedeném testování do aplikace COVID forms App. Hlášení 
obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob 
s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet 
neprůkazných testů.

V.

1. Zaměstnavatel uvedený v čl. I může nahradit testování antigenními testy na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS- 
CoV-2, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro 
pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má 
provedení testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného 
v seznamu vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu

Str. 2 z 4



(http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratomi-vysetrovani-puvodce-covid-19). Čl. I, II a IV se 
použijí obdobně s tím, že frekvence preventivního testování je u všech zaměstnanců 
uvedených v čl. I jedenkrát v každém pracovním týdnu.

2. Zaměstnancům, u kterých se provedl test podle odstavce 1, se nařizuje v případě, že je 
výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti 
na pracovišti kvůli pozitivitě na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit pracoviště do místa 
svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické 
lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních 
služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, 
popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení 
dalšího postupu. Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, 
kteří byli uvědoměni o pozitivním výsledku testu RT-PCR testu, postupují podle 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

VI.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření rozšiřuje rozsah zaměstnavatelů, u kterých jsou zaměstnanci povinni se 
testovat, o školy a školská zařízení veřejných zřizovatelů a sjednocuje režim testování 
ve školách a školských zařízení v rámci tohoto mimořádného opatření.

Nová mutace viru SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci 
přibližně o 40 až 70 % rychleji, je jednou z příčin nepříznivého trendu vývoje epidemie 
nemoci COVID-19, který je charakterizován nárůstem počtu nových případů onemocnění. 
Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně šíří především v zemích regionu jižní 
Afriky. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) předpokládá rozšíření této 
varianty i v dalších zemích světa. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje až o 
50 % vyšší nakažlivost a také nižší citlivost na doposud dostupné očkovací látky, což může 
nepříznivě ovlivnit efekt vakcinace proti COVID-19. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno 
ve více než 60 zemích světa. Prozatímní informace potvrzují, že i mutace viru SARS-CoV-2 
P.1 (tzv. brazilská varianta) je více nakažlivá než původní kmen viru. Aktuálně se jako 
problematický jeví nedostatek informací o efektivitě v současnosti dostupných vakcín na 
nové mutace viru SARS-CoV-2.

Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je provádění preventivního screeningového 
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, s cílem odhalit infikované osoby, které mají jen 
minimální, nebo žádné příznaky infekce, a přitom mohou být zdrojem nákazy pro další 
osoby, aniž by si toho byly vědomy.

Vzhledem k nezbytnosti nalezení kompromisního řešení při předpokládané ekonomické 
náročnosti, nedostatku zdravotnických pracovníků, kteří by mohli provádět pravidelné 
testování zaměstnanců, což je i nadále považováno za zlatý standard a hlavní pilíř 
preventivního testování, byl z možných variant umožněn i doplňkový pilíř, tj. provádění 
antigenních testů laickou osobou. Tento způsob testování umožní široké využití laickou 
veřejností. Při dostatečné senzitivitě a specificitě antigenního testu a při pravidelném 
opakování s frekvencí alespoň jednou týdně, dojde k postupné redukci počtu infikovaných
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osob v populaci, které nemají příznaky nemoci, ale mohou nákazu skrytě šířit ve svém okolí.

Protože toto opatření se týká zaměstnanců škol a školských zařízení, reaguje také 
na mimořádné opatření, které zavádí testování samotných dětí, žáků a studentů, kterým je 
za jasně stanovených podmínek umožněna osobní přítomnost ve školách a školských 
zařízeních. Toto opatření stanovuje, identicky jak je stanoveno u dětí, žáků a studentů, 
testování zaměstnanců škol a školních zařízení prostřednictvím antigenních testů 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ve frekvenci 2x týdně tam, kde přichází do styku 
s dětmi, žáky nebo studenty, kteří se také na základě jiného mimořádného opatření testují 
v této frekvenci.

Zaměstnanci ostatních škol a školských zařízení, ve kterých nadále není umožněna osobní 
přítomnost skupin dětí, žáků nebo studentů (v první vlně typicky základní umělecké školy, 
střediska volného času nebo školská poradenská zařízení), jsou testováni 1x týdně, tedy 
ve stejné frekvenci jako zaměstnanci všech ostatních zaměstnavatelů.

V případě, že škola nebo školské zařízení bude používat RT-PCR testy k průkazu 
přítomnosti viru SARS-CoV-2, testování probíhá pouze 1x týdně.

V opatření je zohledněna existence dalších mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 
týkajících se testování zaměstnanců, a to např. povinnosti zaměstnanců při pozitivním 
výsledku tzv. samotestu prováděného na pracovišti. V případě pozitivního testu bude 
výsledek bezodkladně nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který zajistí provedení 
konfirmačního testu metodou RT-PCR. Oproti obecnému mimořádnému opatření se 
stanovuje výjimka spočívající v tom, že zaměstnanci školy nebo školského zařízení, který byl 
testován ve škole preventivním RT-PCT testem, nemusí poskytovatel zdravotních služeb 
vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test.

Na základě provedeného konfirmačního testu standardní metodou RT-PCR lze osobě 
s pozitivním výsledkem nařídit izolaci dle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví k nařizování izolací a karantén a zahájit epidemiologické šetření s cílem zjistit 
všechny osoby, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou. Těmto 
osobám jsou, v zájmu zamezení dalšího šíření nákazy, uložena karanténní opatření.

Vzhledem k tomu, že školy a školská zařízení budou do aplikace Covid forms app hlásit 
souhrnné údaje o počtu provedených testů dětí, žáků a studentů ve škole s uvedením počtu 
pozitivních výsledků, negativních výsledků a neprokazatelných výsledků, stanovuje se stejná 
povinnost i v případě testů zaměstnanců škol a školských zařízení.

Provedení testu laickou osobou není poskytováním zdravotní služby ve smyslu příslušných 
právních předpisů (test není prováděn zdravotnickým pracovníkem na náležité odborné 
úrovni v rámci poskytování zdravotních služeb).

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 6. dubna 2021 
Č. j.: MZDR 14592/2021 -3/MIN/KAN

I II II I III
MZDRX01FDQ4R

M I M O R A D N E O P A T R E N I

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS- 
CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým 
opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem 
mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, oboru vzdělání Praktická škola 
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo studentem účastnícím se praktického 
vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole, žákem školy 
nebo studentem vyšší odborné školy, který se účastní skupinové konzultace nebo 
závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií, se v dané škole umožňuje 
osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního 

preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si 
provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále 
jen „preventivní antigenní test"), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, 
není-li ve čl. II stanoveno jinak.

Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční 
výuku. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování 
nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou. II.

II.

Podmínka podle čl. I písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 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 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a 
které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
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c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní 
test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní 
přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování 
v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy 
provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen 
v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

IV.

V případě, že výsledek preventivního testu podle čl. I je pozitivní, je škola povinna 
kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. 
Škola vystaví dítěti, žákovi nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením 
dne a času provedení testu. Dítě, žák nebo student je povinen bezodkladně opustit školu; 
v případě dítěte nebo žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna 
bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod 
je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo 
student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o 
pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného 
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V.

Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky 

onemocnění COVID-19,
a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, 
je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento 
pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu 
okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního 
výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního 
antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu. VI.

VI.

1. V případě, že dítě, žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního antigenního 
testu, tak se dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu 
nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto dítětem, žákem nebo 
studentem,
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a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním 
výsledkem preventivního antigenního testu,

b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo 
student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek 
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

2. Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro děti, žáky nebo studenty v případě, kdy pozitivní 
výsledek preventivního antigenního testu provedeného podle jiného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu 
nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem, žákům nebo studentům 
v dané třídě nebo skupině.

VII.

Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici 
hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice") seznam dětí, žáků nebo 
studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve dnech uvedených v čl. V s jiným dítětem, žákem, 
studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19. Krajská hygienická 
stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále 
postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a 
karantény.

VIII.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 
lékařství pro děti a dorost je v případě, že je informován o pozitivním výsledku preventivního 
testu podle čl. I, povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR 
a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. IX. X.

IX.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu podle čl. I se nařizuje absolvovat 
konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2

X.

Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované 
údaje o provedeném testování u dítěte, žáka nebo studenta podle čl. I do aplikace COVID 
forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet 
testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním 
výsledkem testu a počet neprůkazných testů.
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XI.

Škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření informuje 
všechny dotčené děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance 
o způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v tomto mimořádném opatření.

XII.

Pokud je žák nebo student před příchodem do školy ubytován ve školském výchovném 
a ubytovacím zařízení, nebo pokud je dítě nebo žák před příchodem do školy vzděláván 
ve školní družině, pak se preventivní testování provádí v tomto školském výchovném 
a ubytovacím zařízení nebo školní družině bezprostředně po příchodu do tohoto zařízení 
nebo do školní družiny. Školské výchovné a ubytovací zařízení nebo školní družina informuje 
o výsledku testování bez zbytečného odkladu školu dítěte, žáka nebo studenta. Testování 
v školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo školní družině nahrazuje testování 
provedené školou, je-li nejbližší termín testování ve škole do 48 hodin ode dne testování 
ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo školní družině.

XIII.

1. Pokud má žák nebo student ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení 
pozitivní výsledek preventivního testu, postupuje se obdobně podle čl. IV s tím, že nelze-li 
jinak, nemusí školské výchovné a ubytovací zařízení ubytovaný žák nebo student opustit. 
Jinak se na testování a důsledky testování ve školském výchovném a ubytovacím zařízení 
vztahují obdobně čl. I až III, V, VIII až XI, XVI, XVII. Čl. VI a VII se použijí přiměřeně 
na ubytované, kteří byli v přímém osobním kontaktu s ubytovaným s pozitivním výsledkem 
preventivního testu.

2. Pokud má žák ve školní družině pozitivní výsledek preventivní testu, postupuje se 
obdobně podle čl. IV. Jinak se na testování a důsledky testování ve školní družině vztahují 
obdobně čl. I až III, V, VIII až XI, XVI, XVII. Čl. VI a VII se použijí s tím, že se věc řeší 
společně se situací homogenní třídy nebo skupiny ve škole.

XIV.

Pokud je ve školském výchovném a ubytovacím zařízení ubytován žák nebo student, 
kterému není jiným mimořádným opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, 
nařizuje se takovému žákovi nebo studentovi podrobit se v tomto zařízení preventivnímu 
testování preventivním antigenním testem, které si žák nebo student provede v zařízení sám 
nebo který mu provede laická osoba. Jinak se postupuje podle čl. XIII odstavce 1.

XV.

Pokud je dítě, žák nebo student přijímán do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
nebo do zařízení pro preventivně výchovnou péči za účelem celodenních nebo internátních 
služeb, nebo pokud se dítě, žák nebo student vrací do těchto zařízení z vícedenní 
nepřítomnosti, nařizuje se od 12. dubna 2021 takovému dítěti, žákovi nebo studentovi 
podrobit se jednorázově preventivnímu testování preventivním antigenním testem podle čl. I , 
který si dítě, žák nebo student provede sám nebo který mu provede laická osoba. Je-li
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výsledek preventivního testu pozitivní, zařízení bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce 
žáka a poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti a dorost a zajistí oddělení dítěte, žáka nebo studenta od 
ostatních osob a vystaví dítěti, žákovi nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu 
s uvedením dne a času provedení testu. Dále se na tyto případy vztahuje čl. II, VII, VIII a IX.

XVI.

Škola nebo školské zařízení zajistí, aby všichni zaměstnanci a osoby podílející se 
na testování používaly osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené 
zaměstnavatelem, a to respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 
filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

XVII.

Škola nebo školské zařízení může nahradit testování antigenními testy na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS- 
CoV-2, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro 
provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má 
provedení testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného 
v seznamu vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu 
(http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratomi-vysetrovani-puvodce-covid-19). Čl. I až V a VII, 
X až XIV a XVI se použijí obdobně s tím, že preventivní testování se provádí s frekvencí 
jedenkrát v týdnu, přičemž první testování škola nebo školské zařízení provede současně
1 preventivními antigenními testy, a s tím, že tento neinvazivní preventivní RT-PCR nelze 
nahradit doložením výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2 provedeného poskytovatelem zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, který byl informován 
o pozitivním výsledku preventivního RT-PCR testu podle věty první, postupuje podle 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

XVIII.

Toto mimořádné opatření se netýká škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol 
zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mateřských škol 
při zdravotnickém zařízení a základních škol při zdravotnickém zařízení.

XIX.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v zájmu ochrany veřejného zdraví i 
nadále stanovuje, s definovanými výjimkami, zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů 
na vzdělávání ve školních zařízeních.
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Prevence závažných infekčních onemocněních, která se přenášejí cestou kontaminovaných 
kapének (aerosolu) spočívá v předcházení zvýšené koncentrace osob zejména v uzavřených 
prostorách. Prevenci dalšího šíření infekčních onemocnění se vzdušným mechanizmem 
přenosu původce lze posílit dodržováním opatření, která omezují osobní kontakt v místech 
zvýšené koncentrace osob. Je proto potřebné použít nástroje k zajištění kontroly a řízení 
pohybu a provozu v takových místech.

Jedním z významných opatření je omezení kontaktů mezi jednotlivými osobami a omezení 
pohybu osob na nezbytné minimum. Ve školách a školských zařízeních dochází 
k intenzivním kontaktům mezi jednotlivými dětmi/žáky/studenty a pedagogickými pracovníky. 
S docházkou do škol a školských zařízení je spojena i související zvýšená mobilita a 
frekvence sociálních kontaktů při dopravě. Z důvodu uzavření škol jsou i tyto sociální 
kontakty omezeny.

Výše uvedené potvrzuje například studie Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 
government interventions' , ve které se mj. uvádí, že nejnovější relevantní vědecké údaje řadí 
toto nefarmakologické opatření (non-pharmaceutical intervention, NPI) mezi nejúčinnější 
nástroje, kterými může společnost, nad rámec farmakologických opatření (vakcinace 
a léčebné postupy), zamezovat dalšímu šíření nákazy. Podle studie představuje uzavření 
vzdělávacích institucí druhé nejúčinnější nefarmakologické opatření (prvním je omezení 
shromažďování), přičemž na škále účinnosti od 0 % do 100 % přiřkla studie tomuto opatření 
účinnost dosahující 73 % a současně v absolutních číslech schopnost snížit efektivní 
reprodukční číslo Rt v o 0.15 až 0.21. Další relevantní data dané studie rovněž jasně 
prokazují, že uzavření škol má pozitivní vliv na snižování výskytu nákazy a s ní souvisejících 
úmrtí až o 60 %.

K obdobnému kategorickému závěru, tj. k jednoznačnému konstatování klíčového významu 
uzavření škol v boji proti šíření nákazy, se přiklání rovněž studie Inferring the effectiveness 
of government interventions against COVID-192, ve které se mj. uvádí, že souběžné uzavření 
škol a univerzit má potenciál pro snížení efektivního reprodukčního čísla Rt o 38 %, což ve 
srovnání odpovídá přibližně účinku, jež přineslo omezení shromažďování osob v počtu nad 
deset jedinců (toto opatření dosáhlo výsledku 42 %) a uzavření rizikových provozů (toto 
opatření dosáhlo výsledku 27 %). Tato studie dále uvádí, že i přes skutečnost, že mladí lidé 
ve věku od 12 do 25 let věku mají často zcela asymptomatický průběh onemocnění, 
množství jimi vylučovaného viru se od zbytku populace nikterak zásadně neliší, což 
představuje v kombinaci se zvýšenou mobilitou a množstvím sociálních kontaktů této věkové 
kategorie zásadní hrozbu pro zdraví a životy těch skupin obyvatel, jež jsou ve zvýšené míře 
ohroženy závažným průběhem nemoci COVID-19. Současně dle citované studie zkušenosti 
s otevřením vysokých škol ve Velké Británii jednoznačně ukázaly, že i přes výrazná 
současně přijatá bezpečnostní opatření došlo po tomto rozvolnění v září roku 2020 k 
zásadnímu rozšíření nákazy v řádu desítek tisíc nově nakažených denně. V souhrnu rovněž 
dle studie platí, že jestliže by výskyt nákazy COVID-19 bez přijetí jakýchkoliv 
nefarmakologických opatření odpovídal v průměru efektivnímu reprodukční číslo Rt o 
hodnotě okolo 3.3, pak souběžné uzavření rizikových provozů, uzavření škol a univerzit a 
omezení shromažďování osob v počtu nad deset jedinců, by bylo prokazatelně mělo 
potenciál snížit hodnotu efektivního reprodukčního čísla Rt pod hodnotu 1.0, tedy na hodnotu 
spojenou s výhledovým poklesem počtu nově nakažených.

Význam vzdělávání a práva na vzdělání a délka trvání omezení ve školství však vedou 
k potřebě najít cesty opětovného umožnění prezenčního vzdělávání. Vždy však musí 
být brána na zřetel ochrana veřejného zdraví.
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Při setrvale nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je nezbytné při jakémkoliv 
uvolnění opatření ve školství využívat veškeré dostupné nástroje ke snižování rizika dalšího 
šíření nákazy.

Uvolňování musí být tedy pozvolné. Proto se v první fázi uvolňují prostřednictvím jiným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví jen některé segmenty školství.

Toto mimořádné opatření z důvodu co nejefektivnějšího předcházení rizika dalšího šíření 
koronaviru podmiňuje návrat dětí, žáků a studentů k prezenčnímu vzdělávání negativním 
testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného samoodběrem 
prostřednictvím antigenního testu, případně RT-PCR testu.

Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno podle ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) zákona 
č. 258/2000 Sb. zakázat nebo nařídit další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo 
nebezpečí jejího vzniku. Touto činností může být také strpění podrobení se testování jako 
podmínky účasti na prezenční výuce. Obdobný názor zastává také Městský soud v Praze, 
který ve svém rozsudku č.j. 11 A 127/2020-77 stanovil, že pod pojmy „likvidace epidemie“ 
nebo,, likvidace nebezpečí vzniku epidemie“ je nutno spatřovat určitý proces, který vyžaduje 
postupné kroky směřující k tomuto cíli. Pod uvedené pojmy je tedy nutno zařadit i takové 
jednání, které zmírňuje šíření epidemie, ale také jednání, které zamezí, aby epidemie v 
určitých objektech (zde sociální zařízení) vůbec vznikla. Soud má za to, že napadeným 
opatřením nebyla stanovena právní povinnost bez dostatečné opory v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví, i restriktivní výklad vede k závěru, že opatření, ukládající testování určité 
skupiny zaměstnanců je s přihlédnutím k jeho charakteru a intenzitě zásahu do práce 
opatřením, které je ustanovením § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví 
předvídatelným. Jde o opatření, které je předvídáno zákonem a pohybuje se tedy v mezích 
zákona."

Městský soud v Praze v témže rozsudku dále uvádí, že “odpůrce (Ministerstvo zdravotnictví) 
je oprávněn formou mimořádného opatření nařídit uzavření zdravotnických zařízení 
či uzavření zařízení sociálních služeb. Takové nařízení svým charakterem a mírou zásahu 
do práv a svobod adresátů nepochybně zasahuje výrazně intenzivněji, než je opatření, 
ukládající testování pracovníků zařízení sociálních služeb. Jestliže zákonodárce umožnil 
odpůrci nařídit uzavření uvedeného typu zařízení, nelze dovozovat, že by odpůrce nebyl 
oprávněn k vydání typově méně intenzivního opatření, které ukládá testování zaměstnanců 
těchto zařízení. Napadeným opatřením uložené testování není do navrhovatelkou 
specifikovaných práv a svobod zasahováno srovnatelně intenzivním způsobem, jde o úpravu 
podmínky pro výkon práv pro určitý okruh subjektů. Ačkoliv jde o omezení, které není 
zanedbatelné a subjektivně může být pociťováno jako nepříjemné, má soud za to, že se 
nedotýká podstaty ústavně zaručených práv a svobod takovým způsobem, aby soud dospěl 
k závěru o nedostatku působnosti odpůrce." Stejnou argumentaci lze analogicky použít 
i v případě testování žáků studentů (a pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců) 
ve školách a školských zařízeních, jelikož Ministerstvo zdravotnictví je také dle § 69 odst. 1 
písm. b) zákona č. 258/2000Sb. oprávněno uzavřít školu nebo školské zařízení, stejně jako 
tomu je u sociálních zařízení v případě citovaného rozsudku. Toto mimořádné opatření je 
tedy méně invazivnější, než-li by bylo uzavření opatření, které by vedlo k uzavření škol a 
školských zařízení.

Škola je povinna chránit zdraví dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 
školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za 
stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního 
onemocnění.

Str. 7 z 10



Pokud se přesto ve škole žák vykazující známky akutního onemocnění objeví, měl by ředitel 
danou situaci řešit tak, že žáka izoluje od ostatních a kontaktuje zákonného zástupce, 
případně v závislosti na věku odchází žák sám (§ 7 zákona č. 258/2000 Sb.).

Nemoc COVID-19 však nemusí být doprovázena viditelnými příznaky. Proto, aby se předešlo 
situaci, kdy ve třídě (škole nebo školském zařízení) dojde ke kontaktu dětí, žáků nebo 
studentů s dítětem, žákem nebo studentem, který je infikován koronavirem SARS-CoV-2, 
aniž by o tom věděl, je vhodné využít nástroj pravidelného testování. Taktéž s přihlédnutím 
ke kritériím proporcionality, je toto mimořádné opatření legitimní, jelikož sice na jedné straně 
dochází k zásahu do práv osob tím, že je jim nařizováno pravidelné testování, ale na straně 
druhé existuje všeobecný zájem na ochraně zdraví osob a zájem na snížení přenosu nákazy 
mezi jednotlivými dětmi, žáky, studenty a zaměstnanci škol. Toto mimořádné opatření tedy 
splňuje požadavek kritéria proporcionality, jelikož cíl mimořádného opatření (ochrana zdraví 
osob, minimalizace šíření nákazy) převyšuje zásah do práv osob (povinné pravidelné 
neinvazivní testování), které toto opatření představuje.

Bez prevence šíření nemoci COVID-19 by škola nemusela být v současné situaci 
bezpečným prostředím a mohlo by kvůli uvolnění opatření ve školství docházet ke zhoršení 
celkové epidemiologické situace. Pokud by taková situace nastala, pak by došlo k ohrožení 
zdraví ostatních spolužáků, pedagogických pracovníků a dalších osob, které se s nimi stýkají 
ve škole i mimo školu.

Aby se tedy předešlo této situaci, umožňuje mimořádné opatření osobní přítomnost 
ve školách těm dětem, žákům nebo studentům, kteří budou testováni na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Děti, žáci a studenti se budou testovat sami pomocí 
antigenního testu, přičemž se nejedná o zdravotnický výkon.

Samotný test musí být neinvazivní povahy, čímž se rozumí takový typ testu, kterým se 
nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony. Jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází 
k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů). Škola může namísto státem dodávaných antigenních testů 
zajistit dětem, žákům a studentům i RT-PCR testy, i zde se však bude muset jednat o testy, 
které si děti, žáci a studenti provedou sami, a musí se jednat o testy neinvazivní.

S ohledem na výše uvedené je tedy samotestování minimálním zásahem, přičemž však jeho 
zásadním přínosem je umožnění osobní přítomnosti vybraných skupin dětí, žáků a studentů 
ve školách. Pokud se dítě, žák nebo student z této vybrané skupiny odmítne sám otestovat, 
pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, 
že není nemocen COVID-19. Tito žáci (děti, studenti) budou ze vzdělávání omluveni s tím, 
že se doporučuje školám, aby žáky (děti, studenty) v rámci svých možností vzdělávaly. Zde 
je tedy situace obdobná tomu, když dítě, žák nebo student z důvodu jakéhokoliv onemocnění 
zůstane doma. Pokud dítě, žák nebo student testování odmítne, bude se jednat o omluvenou 
absenci.

Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že 
mimořádné opatření vychází vstříc tomu, aby právo na vzdělávání bylo co nejvíce naplněno, 
a přitom bylo co nejvíce chráněno zdraví všech. Testování samoodběrem představuje 
minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem 
pro ochranu zdraví. V

V této chvíli se zavádí testování u vymezených skupiny dětí, žáků a studentů v návaznosti 
na jiné mimořádné opatření, které určuje, jaké činnost jsou ve školy prezenčně možné.
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Testovaní bude probíhat tam, kde je frekvence prezenční účasti zpravidla pravidelná a týká 
se většího množství osob.

V této chvíli se testování zavádí tedy jako nástroj řízeného uvolnění opatření. Testování takto 
velkého rozsahu je logisticky i finančně náročné a ministerstvo bude průběžně vyhodnocovat 
jeho přínos a volit na základě tohoto další strategii uvolňování opatření.

Jak u žáků, tak i u zaměstnanců a dalších osob se stanovuje výjimka, kdy se preventivní 
testování neprovádí (jiný provedený test nebo prodělání COVID-19 nebo absolvování 
očkování v kompletním schématu a s odstupem minimálně 14 dní od aplikace poslední 
dávky dle schématu konkrétní vakcíny). V případě dřívějšího prodělání COVID-19 se 
předpokládá, že taková osoba je vůči COVID-19 po dobu 90 dní od posledního RT-PCR 
testu imunní a testování je tedy nadbytečné.

Všechny testy používané ve škole nebo školských zařízeních musí mít udělenou výjimku 
Ministerstva zdravotnictví k použití testu jako zdravotnického prostředku in-vitro formou 
samoodběru bez asistence zdravotnického pracovníka.

Z důvodu ochrany zdraví ve školách byla zvolena frekvence 2x týdně pro antigenní testování 
(AG testy) a 1x týdně pro RT-PCR metodu. Vyšší frekvence pro antigenní testy vyvažuje 
jejich jinak nižší účinnost než u RT-PCR testů.

Významný přínos screeningu (testování dvakrát týdně při týdenních rotacích) potvrzuje 
i studie modelující provoz školy z USA.1

Zkušenost s pravidelným neinvazivním testováním antigenními testy naznačuje, že nejde 
o opatření, které je samo o sobě dostatečné pro omezení šíření nemoci COVID-19, existuje 
však přesvědčení o tom, že může dobře fungovat jako doplňkové opatření, které umožní 
riziko dále snížit v kombinaci s dalšími opatřeními.

Testovat se tedy bude vždy před zahájením výuky ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě 
co nejdříve odhalena a bylo možné situaci řešit.

Důsledky pozitivního výsledku preventivního testování jsou pak takové, že žák se nemůže 
účastnit prezenčního vzdělávání. Dále je osoba s pozitivním výsledkem povinna kontaktovat 
svého praktického lékaře a podstoupit tzv. konfirmační PCR test.

V případě, kdy by dítě nebo žák nemohl okamžitě opustit školu, je škola povinna zajistit 
oddělení takového žáka od ostatních osob, přičemž musí vykonávat nad žákem dozor.

Mimořádné opatření rovněž upravuje důsledky pro epidemiologicky významné kontakty -  
spolužáky dítěte, žáka nebo studenta, který byl pozitivně testován ve škole. V takovém 
případě je nutné, aby tito žáci buď šli na RT-pCr test anebo aby zůstali po dobu 14 dnů 
doma. Pokud se prokáží negativním výsledkem konfirmačního RT-PCR testu, je jim 
umožněna osobní přítomnost ve škole, stejně tak, jako když negativní konfirmační RT-pCr 
test bude mít původně pozitivně testované dítě, žák nebo student, kvůli kterému byla 
ostatním spolužákům znemožněna osobní přítomnost ve škole.

1 (Figure 5) McGee R.S et al. Model-driven mitigation measures for reopening schools during the COVID-19 pandemic. 
https://doi.ora/10.1101 /2021.01.22.21250282.
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Děti, žáci a jejich zákonní zástupci, studenti, ale i všichni zaměstnanci a osoby podílející se 
na testování dostanou od školy informace o způsobu testování a o pravidlech stanovených 
tímto opatřením.

Ze statistických důvodů bude škola poskytovat v anonymizované formě údaje o počtu 
provedených testů a o počtu pozitivních výsledků.

Mimořádné opatření rovněž řeší situaci, kdy je žák, který je povinen se účastnit testování, 
ubytován ve školském výchovném a ubytovacím zařízení (internát, domov mládeže). Typicky 
žáci totiž přijíždí do internátu v neděli a do školy jdou teprve v pondělí. Pokud je tedy žák 
ubytován v zařízení dříve, než je pravidelně testován ve škole, proběhne testování v tomto 
zařízení. Žák se pak ve škole netestuje, pokud je pravidelné testování ve škole organizováno 
ve dvou následujících dnech. Obdobné se pak týká těch žáků, kteří před zahájením 
vzděláváním ve škole chodí ráno do školní družiny. I tito žáci jsou tedy testování ve školní 
družině a v případě pozitivního výsledku odchází domů a do školy vůbec nejdou.

Protože školská výchovná a ubytovací zařízení mohou poskytovat své služby žákům 
a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, je třeba řešit i testování 
těchto žáků v případě, kdy jim není umožněna osobní přítomnost ve škole (typicky by se 
jednalo o žáky gymnázií, kteří nemají praktické vyučování). V takovém případě se postupuje 
obdobně jako u testování ve školách.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky
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