
POSTUP V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO TESTU 

Postup rodičů, školy i KHS v případě pozitivního antigenního či PCR testu nebo 

kontaktu s pozitivním a pravděpodobnost nařízení karantény pro třídu: 

Následující postup vyplynul ze zkušeností minulých týdnů. Postup KHS může být odlišný 

podle krajů a na internetu zcela jistě objevíte i jiné pokyny a návody. Uvedený postup si klade 

za cíl pomoc rodičům se zorientovat. Informace se budeme snažit aktualizovat. 

Text uvedený kurzívou je citován z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví (zdroje 

jsou uvedeny na konci článku). 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy. 

Mějte, prosím, na paměti, že škola nemůže nařídit karanténu a je povinna se řídit pokyny KHS. 

Testování žáků probíhá každé pondělí. Pokud dítě není při pondělním testování ve škole, 

přijde se otestovat do kanceláře zástupce ředitele okamžitě po příchodu do školy. (oba 

případy jsou dále uváděny jako testování ve škole). Testování nemusí podstoupit dítě, které 

prokáže, že je očkované nebo prodělalo Covid a neuplynulo více než 180 dní. 

Pozitivní antigenní test při testování ve škole: 

Žák opouští ihned třídu a odchází ze školy. 

Škola informuje krajskou hygienickou stanici (KHS), která si vyžádá jen jméno pozitivního 

žáka. Spolužáci ve škole zůstávají. 

Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým 

dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku praktického lékaře, který je povinen 

rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou 

žádanku k tomuto vyšetření. V případě, že je výsledek pozitivní, lékař nařídí dítěti izolaci. 

Délka izolace. 

Obecně platí, že v izolaci jste min. 14 dní od vašeho pozitivního testu. Po konzultaci vás 

váš praktický lékař může propustit z izolace, pokud jste byli izolováni min. 14 dní, 

a zároveň poslední 3 dny nemáte příznaky onemocnění covid-19. 



Rodině bude s největší pravděpodobností nařízena karanténa (výjimku mají očkovaní nebo ti, 

kteří prodělali Covid nejdéle před 180 dny). 

Délka karantény závisí na několika faktorech: 

 Nemáte klinické příznaky 
 – 7. den od rizikového kontaktu absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> 

karanténa bude ukončena po 7 dnech od rizikového kontaktu 
 RT-PCR test nepodstoupíte –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového 

kontaktu 
 Máte klinické příznaky –> jste povinni absolvovat RT-PCR test 

 absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 14 
dnech od rizikového kontaktu 

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude nařízena izolace. 

  

Pozitivní antigenní test mimo testování ve škole (doma, na tréninku…) 

Neposílejte dítě do školy. A to ani v případě, když bude mít pozitivní test člen domácnosti. O 

pozitivním testu dítěte informujte, prosím, třídní učitelku nebo vedení školy. V tomto případě 

nemůžeme sice nic dělat, než čekat na výsledek PCR testu, ale alespoň se pokusíme 

důsledněji oddělit třídu od ostatních (samostatné přestávky, odstup vyučujících…). 

Dle mimořádného opatření k testování obyvatel je od 1. 6. 2021 povinné absolvovat 

konfirmační RT-PCR test v případě, že vám vyšel pozitivní rychlý antigenní test (RAT). 

  

Pozitivní PCR test 

Pozitivní PCR test u dítěte nahlaste, prosím, do školy. A to bez ohledu na to, z jakého důvodu 

dítě test podstoupilo. 

Pozitivní PCR test, který byl nařízen z důvodu pozitivního testování ve škole, spolužáky 

obvykle neovlivní. 

V případě, že byl PCR test proveden z jiných důvodů (příznaky, pozitivita v rodině, test 

z důvodu návštěvy akce….), musí škola také kontaktovat KHS, která si vyžádá seznam 

spolužáků s datem posledního kontaktu a obvykle nařídí karanténu pro celou třídu. V případě, 

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/izolace


že škola informaci o pozitivním testu dítěte nemá, je pořadí opačné a KHS informuje školu (to 

trvá déle a obvykle se Covid ve třídě šíří). 

 

Vzor SMS od KHS v případě kontaktu s pozitivním (dle zpravy z listopadu 2021): 

Pro Aloise Jiraska: dne 29. 2. 1888 jste byl v epidemiologicky vyznamnem kontaktu s COVID-

19 pozitivni osobou. Vyplnte sebetrasovani na https://trasovani....... (kod AAABBBCCC a PIN 

111222333), kde vam bude vystavena zadanka na PCR test nebo potvrdite vyjimku z 

karanteny. Plne ockovani nebo osoby do 180 dnu po nemoci COVID-19 maji vyjimku z 

karanteny, pokud nemaji priznaky onemocneni. Ostatni musi dodrzovat pravidla KARANTENY 

dle https://covid.gov.cz/rk po dobu 14 dnu od kontaktu. Po negativnim PCR testu s terminem 

odberu nejdrive 5. den od kontaktu muze byt karantena ukoncena uz po 7 dnech. 

Dekujeme,KHS 

Po vyplnění sebetrasovacího formuláře obdržíte následující SMS:  

Pro Aloise Jiráska: dekujeme za vyplneni sebetrasovani. Karantena bude ukoncena nejpozdeji 

14. 3. 1888. Po negativnim PCR testu s terminem odberu nedrive 5. den od kontaktu s 

pozitivni osobou muze byt karantena ukoncena uz po 7 dnech od kontaktu. Vyckejte na 

potvrzeni o vystaveni zadanky. Prectete si pozorne instrukce na adrese 

https://trasovani.mzcr.cz/info/dok. Dekujeme, KHS 

  

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena 

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/izolace 

https://covid.gov.cz/opatreni/skolstvi/testovani-ve-skolach 

 

https://covid.gov.cz/opatreni/skolstvi/testovani-ve-skolach

