
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODIKA 

Z pohledu zpracování osobních údajů 

 

09. dubna 2021 

 

 

 

  



Mimořádným opatřením MZ ze dne 6. dubna 2021 č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN 

(zaměstnanci škol a školských zařízení), Mimořádným opatřením MZ ze dne 6. dubna 2021 č. 

j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (děti a žáci), bylo nařízeno testování dětí, žáků a všech 

zaměstnanců škol a školských zařízení (včetně těch, které neposkytují výuku v plné prezenční 

formě). Osobní účast na prezenční formě vzdělávání ve škole či školském zařízení je 

podmíněna negativním testem.  

Vzhledem k tomu, že některé osobní údaje, které již zpracováváte, budete zpracovávat za 

jiným účelem, a budete také shromažďovat osobní údaje, které jste dosud nezpracovávali, je 

nutné informovat zákonné zástupce a zaměstnance o takovém zpracování osobních údajů.  

Pokyny uvedené ve výše zmíněných mimořádných opatřením MZ platí i pro školy a školská 

zařízení, které nemohou zatím vyučovat v plné prezenční výuce. I jejich zaměstnanci musí být 

testováni a musí jim být předány informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s 

testováním. 

Testování se bude týkat dětí a žáků, kteří se budou účastnit prezenční výuky, pedagogických 

a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení. Testování se netýká prezenčně 

vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem 

individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (např. v ZUŠ). 

Testování bude jak u dětí a žáků, kteří budou docházet do školy, tak u zaměstnanců (kteří 

přichází do kontaktu s dětmi a žáky) probíhat pravidelně: 

 minimálně dvakrát týdně s odstupem dvou až tří dnů (minimálně dvou a maximálně 

tří). V případě nepřítomnosti dítěte ve škole v den testování se test provede v den jeho 

příchodu a pak pravidelně ve dnech testování.  

 v případě, že se škola rozhodne testovat prostřednictvím RT-PCR testy, může testovat 

jen jednou týdně.  

Jedenkrát týdně se budou testovat také zaměstnanci ostatních škol a školských zařízení, ve 

kterých nadále není umožněna osobní přítomnost ostatních skupin dětí a žáků (v první vlně 

typicky základní umělecké školy, střediska volného času nebo školská poradenská zařízení). 

Tedy ve stejné frekvenci jako zaměstnanci všech ostatních zaměstnavatelů. 

Děti/žáci 

Pokud se dítě nebo žák neúčastní testování, není povolena jeho přítomnost na prezenční 

výuce, přičemž škola má povinnost jeho absenci evidovat jako omluvenou. Nemá povinnost 

zajistit mu distanční výuku, ale měla by mu poskytnout přiměřenou formu studijní opory - 

např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí 

individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atd. 

 



Výjimky: 

Pravidelného testování se nemusí účastnit osoby, které: 

 prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

 má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-

2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a 

které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo  

 má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Zaměstnanci 

V případě, že se zaměstnanec nepodrobí testování a nespadá pod stanovenou výjimku, není 

mu umožněna přítomnost ve škole či školském zařízení. O povinnosti testování zaměstnance 

nerozhoduje forma uzavření jeho pracovního poměru. Mimořádné opatření se týká i 

zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

(dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). Povinnost testování se vztahuje na 

zaměstnance na plný i částečný úvazek.  

V případě, že se zaměstnanec odmítne podrobit testování, může se zaměstnavatel se 

zaměstnancem dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené či na poskytnutí 

neplaceného volna. Nedojde-li k dohodě, Ministerstvo práce a sociálních věcí1 se kloní k 

závěru, že půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle §199 

odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu (zaměstnavatel 

může náhradu poskytnout pouze na základě vlastního uvážení nad rámec zákona). Je však 

třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. 

(pandemický zákon). 

  

                                                 
1 K pracovněprávním otázkám spojeným s testováním zaměstnanců blíže viz: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Povinne_testovani_zamestnancu_a_jeho_pracovnep
ravni_souvislosti_V2.pd f/  

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Povinne_testovani_zamestnancu_a_jeho_pracovnepravni_souvislosti_V2.pd%20f/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Povinne_testovani_zamestnancu_a_jeho_pracovnepravni_souvislosti_V2.pd%20f/


Výjimky: 

Pravidelného testování se nemusí účastnit osoby, které: 

 prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

 má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-

2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a 

které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo  

 má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 

14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 

 jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o 

negativním výsledku testu podle čl. I, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci  

vystavila jiná škola nebo školské zařízení. 

Škola/školské zařízení na základě výše uvedeného vede evidenci: 

1. Evidenci osob, které prošly testováním  

 u dětí/žáků škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), třídu, 

datum a čas provedení testu a výsledek testu. 

 u zaměstnanců škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), datum 

a čas provedení testu a výsledek testu. 

 

2. Evidenci osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 

  u těchto osob škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), datum 

prvního pozitivního testu a datum, od kterého bude nutné osoby testovat (po 

uplynutí 90 dnů), informace z dokumentu, který dokládá tuto skutečnost (číslo 

dokladu, datum a čas vydání dokladu, datum a čas předložení dokladu). 

 

3. Evidenci osob, které mají negativní výsledek testu 

 u těchto osob škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), datum, 

od kterého bude nutné osoby testovat (po uplynutí 48 hodin), informace z 

dokumentu, který dokládá tuto skutečnost (číslo dokladu, datum a čas vydání 

dokladu, datum a čas předložení dokladu). 

 

 



4. Evidenci osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 

provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 

 u těchto osob škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), 

informace z dokumentu, který dokládá tuto skutečnost (číslo dokladu, datum a 

čas vydání dokladu, datum a čas předložení dokladu). 

Škola/školské zařízení nepořizuje kopie předložených dokladů. Výše uvedené údaje jsou 

pouze zaznamenány. 

Škola uchová seznamy testovaných, resp. záznamy o výjimkách z testování, do konce školního 

roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího 

provádění testování, poté je skartuje. 

Osobní údaje uvedené v seznamech musí být zvláště chráněny proti neoprávněnému 

zneužití. Je nezbytně nutné, aby takové osobní údaje byly ukládány v IT prostředí 

s omezeným přístupem jiných osob a nejlépe šifrovaně (např. heslem), případně za použití 

jiného adekvátního IT nástroje. V papírové podobě musí být tyto osobní údaje také 

zabezpečeny v průběhu používání (nesmí být volně přístupné) a po ukončení užití ukládány 

do uzamykatelných skříní (nebo trezoru). Přístup k daným osobním údajům, je nutné omezit 

jen na pověřené osoby. 

Výsledek testu se řadí do kategorie zvláštních (dříve citlivých) osobních údajů, protože 

vypovídá o zdravotním stavu osoby. Je potřeba zajistit, aby k údajům o výsledcích testu měly 

přístup pouze minimální okruh pověřených osob, jimž školský zákon ukládá mlčenlivost 

(pedagogičtí pracovníci). 

Škola má také povinnost předávat agregované výsledky do aplikace Covid forms App, tedy 

nerozepisuje výsledky testů jednotlivých osob, ale uvádí minimálně identifikaci školy, 

kontaktní osobu, den, ke kterému testování proběhlo, typ testu, celkový počet testovaných 

osob, počet pozitivně testovaných osob, počet negativně testovaných osob a počet 

neprůkazných testů.  

Manuál vydaný MŠMT také uvádí, že v případě, že bude ve skupině dětí či žáků někdo 

pozitivně testován a pozitivita bude prokázána i RT-PCR vyšetřením, a zároveň pozitivně 

testovaná osoba byla v kontaktu s jinými osobami ve škole (typicky se svojí třídou), škola 

bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří 

byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo 

pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle 

věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 

Škola má také povinnost předávat agregované výsledky do aplikace Covid forms App, tedy 



nerozepisuje výsledky testů jednotlivých osob, ale uvádí minimálně identifikaci školy, 

kontaktní osobu, den, ke kterému testování proběhlo, typ testu, celkový počet testovaných 

osob, počet pozitivně testovaných osob, počet negativně testovaných osob a počet 

neprůkazných testů.  

V případě, že je žák uchazečem o střední vzdělávání, je tento uchazeč oprávněn pro účely 

účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je 

uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku 

testu doklad. 

Ministerstvo školství oslovilo dodavatele školních informačních systémů, zda jsou ochotni pro 

školy připravit funkcionality, které by s administrativou kolem testování pomohly. Dodavatelé 

během krátké chvíle připravili novinky ve svých systémech.  

V systému Bakaláři a Škola Online mají školy možnost rozeslat žákům i rodičům potřebné 

informace k návratu dětí do škol, evidovat pozitivně testované žáky a učitele, případně u 

učitelů i údaje o očkování. Připraveny jsou sestavy potřebné k organizaci testování vzhledem 

k prezenční výuce či tisku potvrzení o testování. Dokončují se práce na přihlašování žáků ke 

skupinovým konzultacím a sestavě, která bude nápomocna při trasování kontaktů pozitivních 

osob v rámci školy. 

V systému Edookit mohou školy vést evidenci, který žák byl kdy otestován, jakým testem, s 

jakým výsledkem a zda testování proběhlo ve škole nebo jinde. Dále je v systému vedena i 

evidence k trasování a možný export potřebných údajů pro KHS. 

V systému pro malotřídní školy AMOS budou mít školy možnost generovat sestavy k trasování 

pro hygienické stanice. 

V systému EduPage je připraven nový modul, který školám usnadní administraci spojenou s 

evidencí testovaných žáků a zaměstnanců. Systém je připraven k testování a vyhodnocování 

přímo ve škole, ale také je připraven i na vyhodnocování mimo školu. Také systém automaticky 

sleduje vypršení platnosti testu, vypočítá, kdy je třeba znovu testovat a škola si může 

vygenerovat sestavu potřebnou k odeslání.2 

 

 

 

                                                 
2 https://www.edu.cz/skolni-informacni-systemy-skolam-pomohou-s-testovanim/  

https://www.edu.cz/skolni-informacni-systemy-skolam-pomohou-s-testovanim/

