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Mimořádné opatření 20.8.2021

• Žák/student může být osobně přítomen na vzdělávání 
při splnění následujících podmínek:
• Je očkován proti Covid-19
• Podstoupil antigenní testování ve stanovených termínech
• Prodělal onemocnění covid-19 potvrzené PCR nebo 

antigenním testem a neuplynulo více než 180 dní od 
pozitivního výsledku

• Absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR nebo nejdéle před 3 dny 
antigenní test s negativním výsledkem

• Splní-li žák uvedené podmínky, nemusí ve škole používat 
respirátor ani obličejovou masku a může se zúčastňovat 
všech školních aktivit bez omezení.



Mimořádné opatření 20.8.2021

• Žák/student nesplňující požadované podmínky, se smí 
osobně zúčastnit školní docházky s následujícími 
omezeními:
• Je povinen nosit respirátor/obličejovou masku po celou dobu 

pobytu ve školní budově a ve venkovním prostředí, nelze-li 
dodržet rozestupy 1,5 metru.

• Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech.
• Při cvičení ve venkovních prostorech se musí převlékat                 

s odstupem od ostatních a nesmí používat sprchy.
• Nesmí zpívat.
• Smí používat jen oddělené hygienické zařízení určené pro tyto 

žáky.
• Při konzumaci jídla a nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a 

musí dodržovat od ostatních spolužáků odstup alespoň 1,5 m.



Jak efektivní je očkování  
v prevenci přenosu 
infekce?



Infekce u očkovaných

• 469 případů SARS-CoV-2 v souvislosti s hromadnými akcemi
• v 90 % varianta delta 
• z toho 346 osob (74%) bylo plně očkovaných (průlomové infekce)
• celková proočkovanost 69 %
• z průlomových infekcí bylo 274 (79%) symptomatických
• z 5 hospitalizovaných byli 4 očkovaní
• virová nálož (ct value) se nelišila u očkovaných a neočkovaných



• UK – analyzováno 2 580 000 vzorků od 384 543 osob v období 1.12.2020-16.5.2021 
(alfa) a 812 000 vzorků od 358 983 osob v období 17.5.-1.8.2021 (delta)

• Zjistilo se, že vakcinace chrání před onemocněním C19 podobně jako dříve 
prodělaná infekce.

• Plně vakcinovaní lidé mají v případě průlomových infekcí stejnou virovou nálož jako 
nevakcinovaní.

• „Nyní víme, že vakcinace nezastaví infekci a její přenos, ale snižuje riziko. Hlavním 
přínosem vakcinace je snížení rizika vážného onemocnění a smrti.“





• Vakcinace významně snižuje riziko vážného průběhu nemoci 
Covid-19, riziko infekce samotné však snižuje jen 
nevýznamně. Očkovaní mohou infekci šířit stejně jako 
neočkovaní. Vakcinace není zárukou bezinfekčnosti. 

• Není tedy žádný epidemiologický důvod znevýhodňovat 
neočkované proti očkovaným a nařizovat jim opatření, která 
očkovaným nařízena nejsou.



Kolik dětí již infekci prodělalo?
• Oficiálně (PCR pozitivní) 

• 0-14 let - 11 % 

• 15-24 let -17 % 

• Ve skutečnosti?
• gymnázium Havl. Brod (věk 15-19) v červnu 2021 mělo 

45,9 % studentů protilátky

• studie PROSECO 2-3/2021 51 % osob mělo protilátky

• Jak to prokázat?
• stanovením protilátek IgG anti-S SARS-CoV-2

• 95 % účinnost po dobu minimálně 7 měsíců (Lancet 2021)

https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-4-5/jaka-je-imunita-stredoskolskych-
studentu-vuci-koronaviru-127893





Jak efektivní je plošné 
testování školáků?



Co můžeme čekat od plošných 
antigenních testů ve školách v září?
• Duben 2021 Zlínský kraj (data KHS)

• Ve školách provedeno 183 603 Ag testů, z nich 131 
pozitivních, z nich 63 pozitivních i v PCR = záchyt 0,03%

• Ve stejné době bylo v ČR 15-20 % všech testů pozitivních

• Konec srpna 2021 
• okolo 1-2 % všech testů v ČR pozitivních

• Záchyt ve školách?

• Cena za 1 pozitivní výsledek?

• Cost x benefit ?



Kvalitativní parametry antigenních 
testů
• Senzitivita = podíl pozitivních výsledků ze všech skutečně 

pozitivních vzorků

• Specificita = podíl negativních výsledků ze všech skutečně 
negativních vzorků

• Minimální požadované parametry na antigenní testy (ECDC): 

Senzitivita ≥ 90%

Specificita ≥ 97%

V závislosti na prevalenci (skutečném výskytu v testované populaci):

• Pozitivní prediktivní hodnota (PPV) = podíl skutečně pozitivních 
vzorků ze všech pozitivních výsledků

• Negativní prediktivní hodnota (NPV) = podíl skutečně negativních 
vzorků ze všech negativních výsledků



Antigenní testy z nasofaryngeálního výtěru

Homza M, Zelena H, Janosek J, et al. Five Antigen Tests for SARS-CoV-2: Virus Viability Matters. Viruses. 
2021;13(4):684. Published 2021 Apr 15. doi:10.3390/v13040684



„neinvazivní“ antigenní testy



„Neinvazivní test“ z přední části nosu - senzitivita 67,4 %,  specificita 97,8 %
Prevalence 1 %

100 000 osob

99 000 zdravých 1 000 nakažených

98 822 správně neg. 2 178 chybně poz. 674 správně poz. 326 chybně neg.

2 852 pozitivních
PPV 24 % 

97 148 negativních
NPV 99,7 %



„Neinvazivní test“ ze slin - senzitivita 19 %,  specificita 90,6 %
Prevalence 1 %

100 000 osob

99 000 zdravých 1 000 nakažených

89 694 správně neg. 9 306 chybně poz. 190 správně poz. 810 chybně neg.

9 496 pozitivních
PPV 2 % 

90 504 negativních
NPV 99 %



„Neinvazivní test“ z přední části nosu - senzitivita 67,4 %,  specificita 97,8 %
Prevalence 0,5 %

100 000 osob

99 500 zdravých 500 nakažených

97 311 správně neg. 2 189 chybně poz. 337 správně poz. 163 chybně neg.

2 526 pozitivních
PPV 13 % 

97 474 negativních
NPV 99,8 %



„Neinvazivní test“ ze slin - senzitivita 19 %,  specificita 90,6 %
Prevalence 0,5 %

100 000 osob

99 500 zdravých 500 nakažených

90 147 správně neg. 9 353 chybně poz. 95 správně poz. 405 chybně neg.

9 448 pozitivních
PPV 1 % 

90 552 negativních
NPV 99,6 %



Platnost testů pro prokázání 
bezinfekčnosti ?

• PCR test 7 dní

• Antigenní test 3 dny

• Inkubační doba delta varianty viru je v průměru o 2 dny 
kratší než u původní varianty, virus se množí rychleji. 

• Člověk může být infekční již za 1 den po expozici.

• Negativní test ve skutečnosti zaručuje bezinfekčnost 
maximálně 1 den.

• Budeme tedy děti ve školách testovat každý den? 
• Určitě ne, spíše by se měla přehodnotit smysluplnost 

plošného preventivního testování.



Jak efektivní jsou 
respirátory a roušky?



Účinnost ochranných prostředků 
dýchacích cest v komunitě
• Dánsko – randomizovaná studie 4862 zdravých účastníků – část nosila 

obličejové masky a část nikoliv – nebyl shledán rozdíl v počtu infikovaných 
SARS-CoV-2 (1)

• Systematický přehled 9 studií (2 u zdravotníků + 7 v komunitě). Byl zjištěn 
malý nebo žádný rozdíl ve výskytu ILI - influenza-like illness (2).

• Několik menších studií prokázalo snížení přenosu nákazy při přímém 
kontaktu s nemocnými - v rodinách, ve zdrav. zařízeních (3,4)

• Některé studie uvádějí pokles případů Covid-19 v souvislosti s nošením 
roušek na veřejnosti (5,6).
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Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers. Ann Intern Med. 2020. doi: 10.7326/M20-6817.

2. Jefferson T DMC, Dooley L, Ferroni E, Al-Ansary LA, Bawazeer GA, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of 
respiratory viruses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020;(11):CD006207. doi:10.1002/14651858.CD006207.pub5. 2020.
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Measures - Arizona, January 22-August 7, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(40):1460-3.



Ochranné prostředky dýchacích cest



Přínosy nošení roušek v komunitě 
(WHO guidance)
• Omezení šíření respiračních kapének obsahujících 

infekční virové částice

• Snížený potenciál pro stigmatizaci a větší 
akceptovatelnost nošení roušky

• Zajištění pocitu lidí, že se i oni mohou podílet na 
zastavení šíření viru

• Povzbuzení k dalšímu chování k prevenci přenosu

• Prevence přenosu dalších respiračních onemocnění



Nevýhody nošení roušek v komunitě 
(WHO guidance)
• Bolesti hlavy

• Dýchací potíže

• Vznik lézí na kůži obličeje, dráždivé dermatitidy, 
zhoršení akné

• Potíže s komunikací (verbální i nonverbální)

• Falešný pocit bezpečí

• Nesprávné nošení roušek, zejména u malých dětí

• Nesprávná likvidace roušek vedoucí ke zvýšenému 
množství odpadků, zátěž pro životní prostředí



• Georgia, USA, 11-12/2020, 169 základních škol, 92 000 žáků
• Incidence Covid-19 byla  

• o 37 % nižší ve školách, které vyžadovaly používání ochrany obličeje 
u personálu

• o 39 % nižší ve školách, které zajistily lepší větrání
• o 48 % nižší, pokud byla navíc zajištěna i filtrace vzduchu

• Signifikantní rozdíl nebyl zjištěn ve školách, které 
• vyžadovaly nošení obličejových masek u školáků
• měly oddělené stoly nebo bariéry mezi stoly



Závěrem - k zamyšlení

• Vzhledem k vysokému podílu imunní populace - lze již 
považovat covid-19 za jednu z mnoha respiračních 
virových infekcí ? Podobně jako např. chřipku? 

• Lze ukončit extenzivní opatření  - plošné testování, 
trasování, rouškování – jejichž efektivita je za stávající 
situace diskutabilní, finančně i organizačně náročná a se 
sporným efektem?

• Apelovat na osobní zodpovědnost rodičů, nechat doma 
děti s příznaky onemocnění.

• Je v pořádku ignorovat velký počet dětí imunních po 
prodělané nákaze, které nepodstoupily PCR test? 

• Je v pořádku vystavovat segregaci a diskriminaci 
neočkované děti, které nechtějí podstupovat testy s 
nízkou účinností?



Děkujeme


