
 

  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘÍZENÝCH DLE § 16 

ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ   

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo 

vydáno:  

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (v 

příloze)  

 

          -   Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě    

                  výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně  

 

- K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze 

dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy  

 

-  Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky  

 

- Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a 

školských zařízeních ZDE/v příloze  

  

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení (v 

příloze) o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat 

zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance 

pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně  

 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi 

rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021  

 

o V mateřských školách   

 dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona 

                o V základních  školách  

 žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského 

zákona 

 

      o Ve  školních družinách a školních klubech dětem a žákům, 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   

o Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.  

o Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě 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.  

o Sportovní činnosti jako součást vzdělávání je nadále umožněna v mateřské škole a v případě 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.  
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