
Postup školy v případě žáka pozitivního na COVID-19 se řídí platným 
Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR 

Rodiče mají povinnost neprodleně informovat o pozitivním PCR testu svého dítěte třídního 
učitele a vedení školy. 

Škola dále postupuje takto: 

- Informuje příslušnou hygienickou stanici. 
- Řídí se pokyny hygienické stanice. 

(Karanténu nařizuje hygienická stanice - nikoliv škola) 
 
Karanténní opatření: 

- V souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR ze dne 19. října 2021, čj.: 
MZDR 37994/2021-1/OVZ karanténní opatření aktuálně zahrnují: domácí 
karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně 
testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru 
SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou 
osobou. 

- V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR 
test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu 
s pozitivně testovanou osobou. 

- Karanténa se nenařídí osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění 
COVID-19, u kterých uplynula doba izolace, 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 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. 

- Karanténa se nenařídí také osobám, které mají dokončené očkování, tj.  osobám, které 
byly očkovány proti onemocnění covid-19 a mají vystavený národní certifikát o 
provedeném očkování,  za podmínky, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací 
látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku 
(dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v 
případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná 
osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19. V případě výskytu příznaků 
onemocnění covid-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s 
pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace. 

- Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. 
- Karanténa se týká pouze dítěte, netýká se rodinných příslušníků.  
- Karanténní opatření v případě  COVID-19 pozitivního žáka se v tuto chvíli týká osob, 

se kterými byl v úzkém rizikovém kontaktu bez ochrany nosu a úst po dobu min. 15 
minut na vzdálenost kratší než 1,5 m, pokud nenařídí hygienická stanice jinak. 

- Pokud by v dané třídě byl zjištěn aktuální výskyt COVID- 19 u 3 a více případů (žáků 
a pedagogů) do karantény by šla celá třída. 


