
Předávání dat při  
testování a trasování ve školách  

od ledna 2022 
P RO Z Á K L A DNÍ  Š KOLY,  S T ŘE DNÍ  Š KOLY A  KONZ E RVAT OŘE

Od ledna startuje upravený režim preventivního antigenního testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, 
 vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí, žáků i zaměstnanců škol – jak neočkovaných, tak 

očkovaných (i posilovací dávkou) i těch, kteří prodělali nemoc. Testy pro zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel.

Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.

Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená,  
že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu.  

Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, 
oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

Testování a trasování

Vznikl nový proces předávání výsledků antigenního testování a rizikových kontaktů při trasování na krajské hygienické stanice. 

Co znamená nový proces pro školy?

  export rozšířené sady dat ze školních infor-
mačních systémů (připraveno ve spolupráci 
s dodavateli Bakaláři, Škola OnLine,  
EduPage, Edookit)

  odeslání dat přes systém CFA, ten již školy 
používají, vše probíhá v souladu s GDPR

  při trasování je zachována konzultace s krajskou 
hygienickou stanicí

Co je nového na straně krajské hygienické stanice?

  pro zpracování vznikl nový dispečink vyhrazený 
speciálně pro testování a trasování ve školách

  krajská hygienická stanice rozešle žákům 
nebo jejich zákonným zástupcům SMS zprávy 
s informací o vystavení žádanky nebo nařízení 
karantény

Počítá se s alternativními postupy
pro období náběhu škol na nový proces a pro školy, které pro něj nejsou technicky vybaveny. Období náběhu na nový proces 

ve všech školách, kde je jeho použití technicky možné, je nejdéle do 10. ledna 2022.

  alternativní postup u testování – škola vydá 
pozitivním žákům z antigenního testování papíro-
vé potvrzení, které donesou na libovolné odběrové 
místo PCR testů – musí se jednat o místo, které 
provádí PCR testy na základě žádanky,

  alternativní postup u trasování – použití 
stejných souborů rizikových kontaktů jako dosud 
pouze s omezenou sadou údajů – žáci pak musí 
provést sebetrasování, to znamená pomalejší 
proces. 

Co tím získají školy? 
  zrychlení vystavení žádanek na konfirmační PCR 
testy žáků pozitivních z antigenního testování

  zrychlení nařízení karantén

 Vzor potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu naleznete na webové stránce testovani.edu.cz. 



Oznámení o PCR pozitivní osobě

Export ze ŠIS

Konzultace KHS

Nahrání/předání do CFA
Rizikové kontakty

Dispečink trasování škol (KHS) 
vytvoří eŽádanky

SMS není rizikový kontakt  
(očkovaní a prodělaná nemoc)

SMS eŽádanka a karanténa

Manuální vyplnění tabulek

Odběrové místo  
PCR testů

Pozitivní výsledky z preventivního AG testování

Export ze ŠIS

Nahrání/předání do CFA 
Pozitivní výsledky AG testů

Dispečink trasování škol (KHS) 
vytvoří eŽádanky

SMS o vytvoření eŽádanky

Manuální vyplnění tabulek Písemné potvrzení*

Vyrozumění o povinnosti 
konfirmace

Odběrové místo  
PCR testů

Odběrové místo  
PCR testů

Akce školy

Akce KHS

Akce žáka / zaměstnance

Alternativní postup *příslušné dokumenty v příloze


