INFORMACE K VYŠETŘENÍ NA STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI ANTIGENU VIRU
SARS COV-2 U VŠECH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ŠKOL PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Vyšetření prostřednictvím POC antigenních testů


Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které je přiloženo, se poskytovatelům zdravotních
služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center (AOC) s účinností ode dne 4. prosince 2020 do
18. prosince 2020 nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2
prostřednictvím POC antigenních testů u všech pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
vykonávajících svou činnost na základě školského zákona na území České republiky (včetně škol podle § 16
odst. 9 školského zákona), pokud:
• o provedení antigenního testu požádají a
• prokáží se potvrzením o zaměstnání.



Školám a školským zařízením se mimořádným opatřením nařizuje:
• vydat na žádost zaměstnance potvrzení o jeho zaměstnání jako pedagogického pracovníka (viz
přiložený vzor),
• umožnit tomuto zaměstnanci absolvovat vyšetření, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.

 Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v
rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a
karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u
osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

Pozitivní test


Všem pedagogickým pracovníkům, kteří byli pozitivně testováni POC antigenním testem, se nařizuje
bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznámit tuto skutečnost svému registrujícímu
poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovateli zdravotních
služeb, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb.
• Pedagogickému pracovníkovi, který byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 a má klinické příznaky onemocnění COVID-19, bude nařízena
poskytovatelem zdravotních služeb izolace.
• Pedagogickému pracovníkovi, který nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byl pozitivně
testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby se podrobil
na místě bez prodlení konfirmačnímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RTPCR. Pokud bude tento konfirmační test pozitivní, bude pedagogickému pracovníkovi nařízena
poskytovatelem zdravotních služeb izolace.

Vybrané odpovědi Ministerstva zdravotnictví České republiky na nejčastější dotazy k testování
•

Bude se pedagogickým pracovníkům vydávat potvrzení o výsledku testu?
AOC/AOM vydá potvrzení pro pacienta, že byl proveden Ag test s výsledkem a že bylo pacientovi předané
poučení, co dělat, když je pozitivní/negativní.
Potvrzení může mít formu vytištěné žádanky nebo dodaný vzor potvrzení.

•

Není vydefinovaný pedagogický pracovník.
Pojem a obsah pedagogický pracovník definuje zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, který vykonává činnost podle školského zákona.

•

Role a činnosti gesčních orgánů profesních skupin, stanovení postupů (požadavků) pro jejich spolupráci
(MŠMT ČR, Odbor školství kraje…).
Zajištění informovanosti pedagogických pracovníků a koordinaci činnosti dle mimořádného opatření
MZDR. Součinnost s řediteli škol v otázce uvolňování ped. pracovníků z jednotlivých školských zařízení a
koordinace s AOM/AOC a krajským koordinátorem ZP

•

Výsledek musí být vydán vyšetřovanému přímo na AOC.
Lze vytisknout žádanku s vyplněným výsledkem antigenního testu a využít ji jako výsledkový list? Pokud
ne, jaká je doporučená forma pro vydání výsledku testované osobě?
Ano, výsledek testu musí být sdělen přímo na pracovišti. Nelze zpětně zasílat SMS zprávy.
Potvrzení může být formu vytištěné žádanky s vyplněným výsledkem či vydat potvrzení MZ o výsledku Ag
testu. Ve obou případech bude testovanému předáno poučení, jak se chovat, když je pozitivní /negativní.

•

Testování je dobrovolné, dle prezentace OCŘT má být pouze pro pedagogické pracovníky, ale ministr
zdravotnictví Blatný na tiskové konferenci MZDr. 27. 11. 2020 řekl (a opakovaně totéž zaznělo ještě
jednou na ČT24), že bude nabídnuto i nepedagogickým pracovníkům, kteří přicházejí do styku s dětmi
– v tom případě by se počet osob značně navýšil. Je třeba jasně definovat, koho se testování týká.
Testování se týká pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vykonávajících svou činnost na
základě školského zákona na území České republiky dle mimořádného opatření Č. j.: MZDR 53806/20201/MIN/KAN. Testování se bude týkat cca 200 tis. pedagogických pracovníků dle mimořádného opatření
ministerstva zdravotnictví a školského zákona. Další zaměstnanci škol se mohou nechat dobrovolně
otestovat od 18. 12. 2020 v rámci dobrovolného testování obyvatelstva.

•

Seznam škol + počty pedagogických pracovníků po okresech = spádovost na AOM / jednání s řediteli
škol ke zjištění zájmu a způsobu provedení ze strany škol (organizovaně školou v 1 den nebo jak se
učitelé sami zaregistrují do rezervačního systému AOM – bude možnost hromadné registrace za školu?
Muže ředitel školy dat učitelům testování jako zaměstnavatel povinné?
Zaměstnavatel (školské zařízení) nemůže nařídit testování jako povinné. Dle mimořádné opatření MZDR
je toto testování pro pedagogické pracovníky dobrovolné. Zaměstnavatel nemůže nařídit testování jako
povinné.

•

Ze seznamu škol určit školy, kdy bude lépe odběry udělat v místě školy mobilními týmy (velká
vzdálenost od AOC nebo mnoho zájemců v jedné škole) – způsob hlášení zájmu a domluva termínu.
Budou mobilní týmy předem předurčeny do krajů a jejich počet pro kraj nebo se bude zadat u CRT?
Souhlasíme, cestou zástupců krajských rada pro školství zajistit informovanost pedagogických pracovníků
a koordinaci činnosti dle mimořádného opatření MZDR. HZS přislíbil alokací mobilních týmů HZS
k testování Ag. testy pro školy do jednotlivých krajů. Vyžadování bude nastaveno cestou CŘT a při
změnách musí být o této redislokaci informováno cestou nastavených informačních toků KHS/kraje CŘT.

Týmy Armády nebudou využívány k odběrů pedagogických pracovníku budou nadále působit do 18. 12.
v krajích na vyžádání cestou CŘT dle potřeb k zabezpečení odběrů PCR testy.
•

Význam testování před vánočními prázdninami? Budou vánoční prázdniny zkráceny/zrušeny, když
školy teď zahájily/budou zahajovat od 3. 12. výuku? Bude se požadovat testování před zahájením
školní docházky pro prázdninách v lednu?
Vychází z usnesení Rady vlády pro zdravotní rizika. Ohledně významu bylo odpovězeno v rámci VTC. Dále
se pedagogové mohou dobrovolně nechat otestovat v rámci „dobrovolného testování obyvatelstva od
18. 12. před nástupem do školských zařízení v měsíci lednu.

•

Je třeba postavit najisto, že účast pedagogického pracovníka na testování bude probíhat v režimu
běžné návštěvy zdravotnického zařízení, tj. bez nároku na úhradu nákladů s tím spojených, tj. zejména
na dopravu.
Ano, bude to probíhat bez nároků na úhradu z úrovně MŠMT.

•

Při velkém zájmu o testování může dojít k zásadnímu problému s organizací výchovy a vzdělávání ve
školách a školských zařízeních. Za situace, kdy většina pedagogických pracovníků se objedná na
testování a zaměstnavatel bude povinen jim testování umožnit, může docházet k tomu, že ředitel školy
nebo školského zařízení nebude schopen organizačně zajistit výchovu a vzdělávání.
Mimořádné opatření k tomu testování stanovuje, podle čl. 2, že se zaměstnanci umožňuje absolvovat
vyšetření, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, tj. je zajištěna výchova a vzdělávání.

•

Jak bude zajištěna kontrola správnosti osobních údajů u pedagogických pracovníků?
Údaje zadávané do systému e-žádanky jsou ztotožňovány vůči ZR a za správnost údajů, jako v jiných
případech, zodpovídá pracovník AOC/AOM. Pedagogický pracovník dále dle MO má potvrzení
od zaměstnavatele.

Další informace a přílohy
•
•
•
•

Příloha: Vzor potvrzení o zaměstnání pedagogického pracovníka;
Příloha pro informaci: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020,
č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN;
Příloha pro informaci: Potvrzení o absolvování POC testu na průkaz přítomnosti SAR-CoV-2;
Prezentace Preventivní testování antigenními testy k průkazu SARS-CoV-2 u pedagogických pracovníků
a veřejnosti – dostupná zde.

