
SOUHRNNÉ INFORMACE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

- Pro MŠ platí tato mimořádná opatření: 
o MO o nošení ochranných prostředků dýchacích cest 
o MO k testování zaměstnanců 

- Děti se v MŠ netestují. 
- Pokud je dítě v karanténě nebo izolaci, školka nevyplňuje OČR. Rodič si sám vyplní 

žádost o „krizové ošetřovné“ 
- Karantény a izolace standardně 5 dnů. Po ukončení karantény či izolace je doporučeno 

nosit 5 dnů respirátor.  
 

RESPIRÁTORY 

o Obecně platí, že všichni zaměstnanci nosí ve vnitřních prostorách respirátor – 
výjimku mají pouze očkovaní pedagogové při vzdělávání, pokud se testují. 

o Pedagogové po prodělaném covidu, neočkovaní a očkovaní, kteří se odmítnou 
testovat nosí respirátor stále, ale nemusí jej mít při cvičení, zpěvu, hře na 
hudební nástroj atp., pokud dodrží rozestup 1,5m. 

 

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17.1. 

o Zaměstnavatel je povinen zajistit testování VŠECH zaměstnanců ve frekvenci 
2x týdně antigenní testem (min. 3 dny odstup, ideálně pondělí-čtvrtek). 

o Zaměstnavatel musí vést záznam o provedených testech (kdo, kdy se testoval, 
výsledek testu, datum narození, číslo pojištěnce, pojišťovna) a uchovávat je po 
dobu 90 dnů. 

o Pokud zaměstnanec není na pracovišti – musí se otestovat v den návratu 
(nemusí se nutně dodržet pravidlo testování 2x týdně). 

o Zaměstnanec se nemusí testovat, pokud doloží: 
▪ negativní výsledek PCR testu ne straší 72 hod 
▪ negativní výsledek AG testu z odběrového místa ne starší 24 hod 
▪ potvrzení od jiného zaměstnavatele, že se testuje v jiném zaměstnání. 

o Pokud se zaměstnanec odmítne testovat, pak: 
▪ musí nosit respirátor po celou dobu, kdy je na pracovišti 
▪ musí dodržovat rozestup od ostatních 1,5 m 
▪ musí se stravovat odděleně 
▪ zaměstnavatel má povinnost nahlásit takového zaměstnance na KHS 

(jedná se totiž o přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o 
ochraně veřejného zdraví, neboť nesplní povinnost uloženou 
mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) k ochraně 
zdraví fyzických osob při epidemii). 

o Testy zaměstnavateli zpětně proplatí pojišťovny. 
o MŠ může využít testy, které dostala od státu na jaře 2021.  

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#testovani_zamestnanci_a_dalsi_od_17_ledna
https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne


Zaměstnanec má POZITIVNÍ AG TEST  

o Zaměstnavatel vyplní elektronické hlášení (podrobnosti zatím nejsou 
zveřejněné). 

o Zaměstnanec okamžitě použije respirátor, odchází z pracoviště a KHS mu nařídí 
karanténu na 5 dnů a vystaví eNeschopenku. 

o Zaměstnanec může jít na PCR test – pokud bude negativní, karanténa je 
ukončena. Pokud bude pozitivní, viz postup níže. 

o Zaměstnanci v karanténě náleží "izolačka", ale pokud se dohodnete na výkonu 
práce z domova, může neschopenku odmítnout a pracovat na homeoffice. 

o Po návratu z 5denní karantény musí opět podstoupit AG test. 

Zaměstnanec má POZITIVNÍ PCR TEST  

o Pozitivní zaměstnanec co nejrychleji informuje zaměstnavatele. 
o Zaměstnavatel konzultuje telefonicky s KHS, koho má označit jako rizikové 

kontakty. 
o Zaměstnavatel vytrasuje rizikové kontakty a pošle KHS 

o KHS rozešle rizikovým kontaktům SMS s pokyny. 

o Pozitivního zaměstnance automaticky kontaktuje KHS, v sebetrasovacím 
dotazníku dotyčný uvede své rizikové kontakty mimo školu. 

o Zaměstnanci náleží "izolačka", ale pokud se dohodnete na výkonu práce 
z domova, může neschopenku odmítnout a pracovat na homeoffice. 

o Izolace nemocného trvá zpravidla 5 dnů – pokud nemá příznaky, může se po 5 
dnech vrátit, ale je doporučeno, aby dalších 5 dnů nosil respirátor. 

 
RIZIKOVÝ KONTAKT 
je ten, kdo s pozitivní osobou v průběhu 2 dnů před projevem příznaků nebo před 
testem: 

o měl fyzický kontakt bez respirátoru 
o kontakt tváří v tvář nebo v jedné místnosti bez respirátoru na vzdálenost max. 

1,5m po dobu více než 5 min 
o seděl v dopravním prostředku max. 2 řady od pozitivní osoby 

Podrobně se dočtete v Metodickém pokynu pro KHS k nařizování karantén a izolací. 

 

Návštěvy kulturních akcí, plavání atd. 

Pravidla akcí mimo školu, na kterých jsou přítomni i jiní účastníci, než děti a doprovod z jedné 
mateřské školy, se řídí mimořádným opatřením o omezení maloobchodu a služeb. Pokud se jedná 
o uzavřené akce pro jednu školu, platí pro ně pravidla stejně jako při pobytu ve škole. 

Pro veřejné vzdělávací akce, divadla, koncerty ale i např. besedy s rodiči platí, že pro akce do 
20 osob není nutné splňovat žádné další podmínky. U akcí nad 20 osob musí děti a dospělí starší 
12 let doložit očkování, prodělanou nemoc nebo platný PCR test. 

Pro sportovní aktivity platí, že dospělí od 18 let dokládají očkování nebo prodělanou nemoc. PCR 
test se uznává pouze těm dospělým, kteří jsou rozočkovaní nebo ze zdravotních důvodů očkováni 
být nemohou. 

https://covid.gov.cz/situace/zamestnani/nahrada-mzdy-izolacka
https://covid.gov.cz/situace/zamestnani/nahrada-mzdy-izolacka
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Metodicky_pokyn_KHS_karanteny_izolace_11-16012022.pdf
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_sluby

