
Pokyny pro školy a školská zařízení v Ústeckém kraji pro spolupráci 

s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje při zajištění ohniska 

výskytu onemocnění COVID-19 
 

Tak jako při poslední vlně pandemie a následného trasování zůstávají na školách  určení 

pracovníci pro kontakt s místně příslušnými pracovníky hygienické služby. Prosíme pro 

zajištění komunikace využívat přednostně emailové kontakty: viz. níže 

 

Pokyny pro screeningové testování ve školách – předávání informací 

Screeningové testování ve školách se řídí Mimořádným opatřením MZ ČR č.  j.  MZDR  

14600/2021-20/MIN/KAN  ze dne 27. října 2021, ve znění MO č.j. MZDR 14600/2021-

21/MIN/KAN ze dne 1. listopadu 2021 a MO č. j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN ze 

dne 12.listopadu 2021 

  

1) Pozitivní výsledek antigenního/PCR screeningového testu 

 

Škola bez zbytečného odkladu po získání výsledků testů elektronicky zašle příslušné 

krajské hygienické stanici jmenný seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole testováni 

a měli pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 

pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 

 

Pro zaslání seznamu pozitivně testovaných osob se použije tabulka .xls 

Template_hlaseni_vysledku_testu - výsledky screeningového vyšetření, v příloze. 

Prosíme o vyplnění všech uvedených údajů pro usnadnění následné identifikace 

konfirmačních výsledků testovaných dětí. 

 

2) Příprava pro případ potřeby zajistit kolektiv karanténou 

 

Škola připraví seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu 2 dny před 

provedením testu nebo 2 dny po provedení testu s jiným dítětem nebo žákem nebo 

pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost 

viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v rámci screeningového testování 

 

Pro vytvoření tohoto seznamu se použije Tabulka pro import kontaktů, kterou již 

většina škol zná, nebo tabulka Vzor-hromadny-import-kontaktu viz. dále a příloha. 

 

!! Vzhledem k tomu, že screeningové vyšetření probíhá vždy pondělí, tedy po dvou 

dnech volna, rizikový kontakt u bezpříznakových osob nenastává. Pokud se 

z následujícího epidemiologického šetření zjistí, že pozitivně testovaná osoba 



vykazovala příznaky již v době posledního kontaktu v kolektivu, resp. do dvou dnů po 

posledním kontaktu, bude škola kontaktována k zaslání seznamu osob v kontaktu. 

Pokyny při zjištění COVID-19 pozitivní osoby  - potvrzené onemocnění 

Škola po zjištění pozitivně testovaného žáka/osoby (sdělení od zákonného zástupce 

žáka, zaměstnance, KHS), kontaktuje místně příslušnou hygienickou stanici a poskytne 

následující údaje: 
 

• údaje o škole a kontaktní osobě (emailová adresa, mobilní telefon) 

• údaje o pozitivně testované osobě: jméno,  příjmení, datum narození – nutno 

ověřit výsledek, datum odběru, je-li znám, funkční tel. kontakt na zákonného 

zástupce/případně na zletilého pozitivního 

• datum poslední přítomnosti pozitivního dítěte/zaměstnance v kolektivu 

• další informace – jsou-li k dispozici, např. přítomnost příznaků onemocnění u 

pozitivní osoby, je-li v době zaslání zprávy známa, informace o konkrétním 

navštěvovaném kolektivu (třída, družina) 
 

Vymezení pojmu rizikový kontakt: Možný rizikový kontakt je časově ohraničen obdobím dvou 

dnů před prvními příznaky pozitivního, resp. dvou dnů před pozitivním PCR testem u 

bezpříznakové osoby. V tomto období se pátrá po rizikových kontaktech. Školní kolektiv se 

karanténou zajišťuje pouze pokud ke kontaktu s pozitivním došlo ve výše uvedeném období. 

Pokud již byl žák v době testu např. doma v karanténě a nevykazoval příznaky, školní kolektiv 

není potřeba zajistit. Osob očkovaných nebo do 180dní po prokazatelně prodělaném 

onemocnění, které jsou bez příznaků, se karanténa netýká.  

Na základě zhodnocení rizikového kontaktu je možné začít připravovat tabulku kontaktů 

(viz. příloha Tabulka pro import kontaktů) 

Minimální rozsah údajů do tabulky – osoby v kontaktu:  

Jméno, Příjmení, Číslo (funkční telefonní číslo na zákonného zástupce/zletilou osobu) 

– bez mezer, Datum posledního kontaktu (poslední kontakt s pozitivním, obvykle 

poslední den, kdy byl pozitivní ve škole) 

 Do poznámky lze uvést další telefonní číslo, informaci o očkování, informaci o pobytu 

v kolektivu – není nutné zapisovat osoby, u kterých z důvodu absence ke kontaktu 

nedošlo 

Po zaslání tabulky provedeme import osob v rizikovém kontaktu do systému Chytré 

karantény, vzápětí se automaticky vygeneruje odkaz na sebetrasovací formulář. Při 

jeho vyplnění se vytvoří v elektronické podobě žádanky k PCR odběru. Trasování 

rizikových kontaktů neprobíhá obvoláváním jednotlivých osob, je postaveno na 

vyplnění sebetrasovacího formuláře, volány jsou osoby, které nedokončí nebo 

neprovedou vyplnění sebetrasovacího formuláře. 

Nově bude možné ze školských systémů Bakaláři a Škola online přímo vygenerovat 

tabulku v rozsahu dat pro  Vzor-hromadny-import-kontaktu, která obsahuje další data 

a umožní okamžité vystavení žádanek na vyšetření osob v kontaktu. 



Vyplněné tabulky zašlete emailem na místně příslušné protiepidemické oddělení, viz 

níže. 

Karanténa po rizikovém kontaktu s COVID-19 pozitivním je stanovena dle platného 

Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR na 14 dní. Osoby v kontaktu mohou nyní 

využít zkrácení doby karantény - na dobu minimálně 7 dní od kontaktu s pozitivně 

otestovanou osobou pouze s podmínkou, že mezi 5.-7.dnem od posledního kontaktu 

podstoupí dotyčná osoba PCR test s negativním výsledkem a nevykazuje známky 

onemocnění. Bez negativního výsledku testu není možný dřívější návrat do kolektivu. 

Pokud osoba test nepodstoupí, je karanténa pro danou osobu 14 dní.   

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním a osob, které 

prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech, 

pokud nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.  

V tomto smyslu můžete informovat rodiče a organizovat další výuku. 

V případě potřeby a na základě vyhodnocení situace místně příslušným epidemiologem 

bude možnost provést tzv. ohniskové testování školních kolektivů, bez stanovení 

karantény všem osobám, vč. Zajištění odběrů mobilním odběrovým týmem v lokalitách 

s nízkou dostupností odběrových míst.  

Kontaktní emailové spojení pro komunikaci při výskytu COVID-19 ve škole:  

Okres Děčín: epi.dc@khsusti.cz 

Okres Chomutov: petra.vostova@khsusti.cz  

Okres Litoměřice: epi.lt@khsusti.cz 

Okres Louny: epi.ln@khsusti.cz 

Okres Most: epi.mo@khsusti.cz 

Okres Teplice:epi.tp@khsuti.cz 

Okres Ústí nad Labem: jitka.foltynova@khsusti.cz 

 

Přílohy: 

Template_hlaseni_vysledku_testu  (tabulka pro výsledky screeningového vyšetření) 

Tabulka pro import kontaktů (původní tabulka pro hlášení osob v kontaktu) 

Vzor-hromadny-import-kontaktu (nová tabulka, kterou lze vygenerovat rovněž ze 

systému Bakaláři  a Škola online) 

 

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/ 
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