
 

 

 

 
 

R O B E R T  PL A G A 

mi nis tr  š kols tví , ml á de že  a tě l ovýc hovy  

 

Praha, září 2021 
Č. j.: MSMT-759/2021-58 
Č. j.: PS2021/020945 
Ev. č. interpelace: 2062 

 

 

Vážená paní poslankyně, 

reaguji na Vaši interpelaci ze dne 13. září 2021 ve věci: „Testování na základních školách“. 

V první řadě mi dovolte konstatovat, že Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (dále 
„MŠMT“) nepřísluší rozhodovat o zavedení, prodloužení nebo rušení screeningového 
testování ve školách. Toto rozhodnutí je vždy na Ministerstvu zdravotnictví (dále „MZ“), 
které situaci ohledně šíření koronaviru ve školách i v běžné populaci průběžně sleduje 
a přichází s příslušnými opatřeními. 

Za náš resort situaci samozřejmě rovněž monitorujeme a jsme stále připraveni 
v součinnosti s MZ reagovat a poskytnout školám potřebnou podporu při zpřísnění nebo 
zavedení dalších opatření, včetně případného testování. Ujišťuji Vás, že je i mojí prioritou, 
aby tento školní rok proběhl pokud možno v běžném režimu bez omezení. 

Screeningové testování, které proběhlo na začátku školního roku, zjišťovalo virovou nálož 
mezi školáky. Dle jeho výsledků byla tato nálož nízká. V srpnu tohoto roku byl také 
školám a školským zařízením zaslán manuál k provozu, vypracovaný v součinnosti MŠMT 
a MZ, který identifikuje nejrizikovější činnosti ve školách a doporučuje jim postupy s cílem 
co nejvíce zamezit riziku přenosu nákazy (zachování vysoké míry homogenity kolektivů, 
časté větrání, dezinfekce míst apod.). 

V situaci, kdy plošné testování jedné ze skupin populace (žáků a studentů) nebylo 
vyhodnoceno jako účelné – a kdy také trvá odpor vůči pravidelnému testování dětí  
ze strany mnohých zákonných zástupců –, lze rodičům, kteří mají o testování zájem,  
 

  



 

 

doporučit využití testovacích kapacit odběrových center, která nadále nabízejí provedení 
PCR a AG testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Ve spolupráci se 
zřizovatelem, resp. krajem je pak ke zvážení, zda tato odběrová místa nepřiblížit žákům a 
jejich rodičům (např. umístěním do blízkosti škol či přímo do jejich prostor).  

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní 
Mgr. Jana Černochová 
poslankyně Parlamentu ČR 
Poslanecká sněmovna 
P r a h a 
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