
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K POSTUPU PŘI 

CENTRÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ TESTŮ PRO OBDOBÍ OD 17.5.2021 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  

 V zadávacím řízení vyhlášeném dne 28. dubna 2021 byl dne 10. května 2021 vybrán distributor 

dodávky 5,6 milionu neinvazivních antigenních testů s odběrem z přední části nosu od firmy 

Sejoy. Testy jsou schválené pro použití Ministerstvem zdravotnictví, viz oficiální web zde.  

 Testy z této dodávky budou poskytnuty jednotlivým školám prostřednictvím dvou distribucí, 

které budou realizovány v součinnosti s Hasičským záchranným sborem, kraji a hlavním 

městem Prahou (tedy obdobně jako první dvě distribuce testů).  

 Tato dodávka (rozdělená do dvou distribucí) bude sloužit k zajištění potřeby škol v období 

od 24. 5. 2021 do cca 13. 6. 2021.  

 Distribuční seznamy pro první dodávku testů pro zajištění testování do cca 13.6. budou 

stanoveny na základě údajů o počtu pedagogických pracovníků a nepedagogických 

zaměstnanců ve fyzických osobách vykázaných školami v rámci proběhlých mimořádných 

dotazníkových šetření COVID a dále podle počtu žáků a studentů v denní formě vzdělávání 

vykázaných ve výkazech o základní škole M3a, o střední škole M8a, o konzervatoři M9a a vyšší 

odborné škole M10a; tj. stavu žáků a studentů k 31. 3. 2021. Na každého zaměstnance a žáka 

anebo studenta v denní formě vzdělávání bude škole distribuován počet testů odpovídající 

frekvenci antigenního testování v daném druhu školy a daném kraji pro období od 24. května 

2021 (tedy až na výjimky právě jeden test na každý týden výuky). Určitý počet testů bude 

distribuován i pro případné testování žáků a studentů v ostatních formách vzdělávání a bude 

stanoven procentem z takto vzdělávaných žáků / studentů. V této fázi tedy nebude 

realizováno dotazníkové šetření v systému sběru dat. 

 První distribuce bude realizována na úroveň krajů nejpozději do 19. 5. 2021. 

 Zároveň je Správou státních hmotných rezerv realizováno ještě jedno výběrové řízení na 

zajištění neinvazivních antigenních testů pro školství, jehož prostřednictvím by mělo dojít 

k pokrytí potřeb škol pro období od cca 14. 6. 2021 do 30. 6. 2021.  

 Počty testů pro distribuci druhé dodávky testů (pro období od 14. června do 30. června 2021) 

budou stanoveny na základě stejného principu jako počty testů pro první distribuci s tím, že 

budou zohledňovat zůstatky testů na školách, které školy vykáží v rámci vyrovnávacího 

mimořádného dotazníkového šetření COVID 4. O realizaci tohoto šetření budou školy včas 

informovány (předpoklad realizace šetření je od 31.  5. 2021 do 3. 6. 2021 a školy v něm budou 

vykazovat pouze odhadovaný zůstatek testů k 13. 6. 2021).  

 Pokud školy závazně oznámily (nebo oznámí) ministerstvu v systému sběru dat 

(https://sberdat.uiv.cz/login, Dotazník PCR), že od konkrétního data zajišťují (budou 

zajišťovat) testování prostřednictvím neinvazivního RT-PCR testování, budou jim v rámci 

distribuce poskytnuty antigenní testy jen pro období do tohoto závazně oznámeného data.  

 

 

 Pro období do 21. 5. 2021 bude školám k dispozici rezerva MŠMT na krajských pracovištích 

NPI. Tato rezerva bude v tomto týdnu posílena o dalších 600 tisíc testů, z nichž 300 tisíc 

darovala školám společnost Kaufland. 

http://sejoy.com/productshow.php?cid=53&id=105
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://sberdat.uiv.cz/login


 Uvedených 300 tisíc testů typu Flowflex bylo rozvezeno na krajská pracoviště NPI dnes, 

11.5.2021, dalších 300 tisíc testů od firmy Sejoy bude distribuováno na krajská pracoviště NPI 

13. 5. 2021. Instruktážní video k použití testu FlowFlex je k dispozici zde.1 Pro testy Sejoy bude 

instruktážní video k dispozici na webu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole v nejbližších 

dnech. Na tomtéž webu lze najít letáky s instrukcemi k použití všech typů testů, které lze 

vytisknout a dát jako návod k testování žákům na lavice. 

 Testy budou rozvezeny na krajská pracoviště NPI podle predikce potřeby testů a odhadu zásob 

jednotlivých škol v kraji na základě dosavadní distribuce testů a vykazovaných záznamů 

výsledků z testování v aplikaci Covid Forms App.  

 Aktuální navýšená rezerva na krajských pracovištích NPI bude k dispozici těm školám 

a školským zařízením, které prokazatelně nebudou disponovat dostatkem testů k pokrytí 

spotřeby testů v období do 21. 5. 2021. Lze předpokládat, že se bude primárně jednat 

o základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. K prokázání potřeby výdeje testů z rezervy 

budou využívány údaje o počtech obdržených testů a vykazované záznamy výsledků 

z testování v aplikaci Covid Forms App, popř. doplněné o počet odepsaných (znehodnocených) 

testů.  

 Kódy nových testů pro jejich vykazování v Covid Forms App budou do aplikace doplněny 

v nejbližších dnech a budou zveřejněny zde na webu testovani.edu.cz.  

 Upozorňujeme, že není nutné, aby každá škola vyzvedávala testy pro pokrytí své spotřeby 

samostatně, ale je možné, aby jeden zástupce (například zástupce zřizovatele či ORP) na 

pobočce NPI vyzvedl testy pro více subjektů, kterým testy následně předá. 

 

 Závěrem opakujeme, že školy a školská zařízení, které v tuto chvíli registrují přebytek centrálně 

distribuovaných testů (např. mateřské školy, u kterých došlo s ohledem na zlepšující se 

epidemickou situaci ke zrušení povinnosti testování dětí), mohou za určitých podmínek tento 

přebytek darovat jiným školám. Z hlediska právních předpisů je tento postup možný v případě 

škol a školských zařízeních zřizovaných soukromými nebo církevními subjekty. V případě 

příspěvkových organizací lze tento postup doporučit v případě příspěvkových organizací 

stejného zřizovatele za předpokladu, že testy nebyly nabyty od státu přímo do vlastnictví 

příspěvkové organizace (§ 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.), ale do vlastnictví 

zřizovatele (§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.). Realizovaný převod je pak třeba zohlednit 

v účetnictví předávající i přebírající účetní jednotky. V případě školské právnické osoby zřízené 

obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem zákon poskytnutí takovéhoto daru z její strany 

neumožňuje.  

 

MŠMT 11. 5. 2021 

 

                                                           
1 Nadále platí, že žáci a studenti vykonávají test sami, výpomoc druhé osoby ve videu je pouze ilustrační (jedná 
se o univerzální video-návod). 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_EwnOLyTpE&ab_channel=LekarnaCZ
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy#zaznam-testu-do-Covid-Forms-App

