
Nařízení a ukončení karantény 

Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit 
a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. 

Za ukončení karantény po uplynutím lhůty 14 dnů, nebo po 7 dnech v případě absolvování 
negativního PCR testu 5. -7. den karantény, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu 
děti nekontroluje.  

Informace k ukončení karantény jsou součástí metodického pokyny hlavní hygieničky ke karanténám 
a izolacím a přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS. Žádné mimořádné opatření nenařizuje 

školám kontrolovat splnění podmínek ukončení karantény. 

Vydání OČR 

V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně 
KHS), nikoli škola. Pokud je jednotlivému dítěti nařízena karanténa, o potřebě ošetřování 
(OČR) rozhoduje lékař, případně KHS. Škola vydává potvrzení v případě, že je celá škola nebo 
třída uzavřena, a tedy do ní nemohou chodit ani děti, které v karanténě nejsou. Podrobný 
výklad na webu OSSZ. 

Distanční výuku nelze nařídit 

Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. 
Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud 
není uzavřena škola nebo její část. 

Podmínky vzdělávání distančním způsobem jsou stanoveny v §184a školského zákona, který stanoví, 
že pokud z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné 
třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům (těm, kterým je znemožněna osobní přítomnost) 
vzdělávání distančním způsobem. 

Jaký je rozdíl mezi izolací a  karanténou? 

V  izolaci  jsou osoby už  nakažené  po pozitivním PCR testu.   

Karanténa ale slouží k  oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale 
ještě  nebyla prokázána ani vyvrácena.  

Jak se ocitnu v karanténě? 

V karanténě se ocitnete, pokud jste byli v  rizikovém kontaktu  s člověkem 
pozitivně testovaným na onemocnění covid -19. Karanténa je povinná a  většinou 
probíhá u  vás doma nebo např. na chatě.  Karanténu může nařídit  pouze KHS. 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Metodick%C3%BD-pokyn-hlavn%C3%AD-hygieni%C4%8Dky-ke-karant%C3%A9n%C3%A1m-a-izolac%C3%ADm-z-19.-10.-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Metodick%C3%BD-pokyn-hlavn%C3%AD-hygieni%C4%8Dky-ke-karant%C3%A9n%C3%A1m-a-izolac%C3%ADm-z-19.-10.-2021.pdf
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou


Rizikový kontakt 

Rizikový kontakt je  kontakt zdravého člověka s  nemocným, při kterém může 
dojít k  přenosu nákazy.  

Znaky rizikového kontaktu  

Kontakt ve vzdálenosti  méně než 1,5  metru , při kterém jedna ze stran  nemá 
náležitou ochranu dýchacích cest . Při náležité ochraně dýchacích cest se ani 
kontakt ve vzdálenosti menší než 1,5  metru za rizikový nepovažuje.  

Do karantény nemusíte nastoupit  ani po rizikovém kontaktu, pokud jste prošli 
očkováním proti onemocnění covid-19 a do 14 dnů od rizikového kontaktu se 
u vás neprojeví žádné příznaky onemocnění. Do ka rantény také nastoupit 
nemusíte, pokud nemáte příznaky onemocnění a  v uplynulých 180 dnech 
jste měli pozitivní výsledek testu  a absolvovali nařízenou izolaci.   

Případů nákazy je ale velké množství a  než se k Vám trasovací centrum či 
hygiena dovolá, můžete už být infekční. Proto pokud je někdo ve Vašem okolí 
testován pozitivně a  Vy jste s ním byli v rizikovém kontaktu, buďte, prosím, 
ohleduplní a  zůstaňte v  karanténě dobrovolně. Kontaktujte Vašeho lékaře 
a řekněte mu o  rizikovém kontaktu, on Vám dá žádanku na test.  

Jak dlouho trvá karanténa?  

Délka karantény závisí na několika faktorech:  

• Nemáte klinické příznaky  

1. 5. –  7.  den od rizikového kontaktu absolvujete RT-PCR test s  NEGATIVNÍM  výsledkem 

–> karanténa bude ukončena po 7  dnech  od rizikového kontaktu  

2. RT-PCR test nepodstoupíte  –> karanténa bude ukončena po 14 dnech  od rizikového 

kontaktu 

• Máte klinické příznaky  –> jste povinni absolvovat RT-PCR test  

1. absolvujete RT-PCR test s  NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 14 

dnech od rizikového kontaktu  

V případě pozitivního výsledku RT -PCR testu bude nařízena  izolace. 

 

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/izolace

