
INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 3. 1. 2022 

Dne 23. prosince 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění 
s účinností od 3. 1, 2022 takto: 

• v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, 
a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se 
preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, 

• dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním 
vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den 
v týdnu, 

• nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou 
v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. 

Testování žáků bude probíhat tak, jak jsme zvyklí z předešlého období. 

Testují se všichni žáci bez ohledu na ukončené očkování a prodělaní nemoci v posledních 
180 dnech.  

V případě pozdního příchodu či absence v den testování se žák testování podrobí ihned po 
příchodu do školy.  

Další důležité informace z mimořádného opatření: 

• V případě, že je výsledek konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR dítěte nebo žáka 
pozitivní, jsou dítě, žák nebo jejich zákonný zástupce povinni o pozitivním výsledku 
konfirmačního RT-PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 
lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci. 

• Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků 
onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR 
testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění 
pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte 
nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole 
tento pozitivní výsledek testu. 

 Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14600/2021-
26/MIN/KAN je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. 
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