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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  
8. září 2021, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 
dotazy: 

 
1. Kolik (číslo) bylo doposud započítáno celkově za ČR testů na "COVID" ze všech škol, 
které dodaly výsledky? Jedná se o první testování v minulém týdnu 1. a 2.9.2021 
2. Kolik (číslo) testů bylo vyhodnoceno jako negativní? 
3. Kolik (číslo) testů bylo vyhodnoceno jako pozitivní? 
4. V případě pozitivních testů , byly provedeny potvrzovací další testy? Aby bylo možno 
říct, že je člověk, dítě opravdu nakažený a ne jen pozitivně testovaný? 
4a. Pokud byly provedeny potvrzovací testy, jaký byl výsledek, kolik bylo opravdu 
nakažených z pozitivně zjištěných testů, dětí? 
5. Máte čísla vyhodnoceny podle krajů? Prosím o sdělení kolik testů bylo celkem v kraji, 
kolik negativních a kolik pozitivních a kolik bylo následně potvrzeno dalším testem jako 
opravdové nakažení virem. 

 

Vám sděluji následující:  

 

Ad 1) 

Testování ve školách bylo 3kolové: 1. kolo proběhlo 1.- 2. 9. 2021. Referenční databáze 

celkem obsahuje údaje od 5 328 škol - počet všech školami nahlášených testů 

(dotazovaného 1. kola testování) je 1 133 530. 

 

Ad 2) 

Definitivně negativních výsledků 1. kola testování je 1 133 407. 

Ad 3) 

Počet PCR potvrzených záchytů nákazy z 1. kola testování celkem (definitivně potvrzené 

pozitivní záchyty nákazy, tj. konfirmace PCR po Ag testech a primární záchyty PCR ze 

škol testujících metodou PCR) je 123. 
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Ad 4) 

Školy mohly testovat kombinovaně PCR metodou i Ag testy. V případě, že výsledek Ag 

testu byl pozitivní, bylo indikováno provedení tzv. konfirmačního testu metodou PCR. 

Ad 4 a) 

Školy mohly testovat kombinovaně PCR metodou i Ag testy - primární testy, v případě 

pozitivního výsledku Ag testu byl následně proveden tzv. konfirmační PCR test. 

Vzhledem k tomu, že počet všech pozitivních výsledků primárních testů 1. kola testování 

je 375, je počet všech negativních výsledků primárních testů 1. kola testování (1 133 

530-375) 1 133 155. Počet PCR potvrzených záchytů nákazy z 1. kola testování celkem 

(definitivně potvrzené pozitivní záchyty nákazy, tj. konfirmace PCR po Ag testech a 

primární záchyty PCR ze škol testujících metodou PCR) je 123. Definitivně negativních 

výsledků 1. kola testování je 1 133 407. 

Ad 5) 

viz tabulka Souhrnné výsledky testů ze škol u žáků - 1. kolo testů (1.-2. 9. 2021), data k 

14. 9. 2021 17:00 (ÚZIS). 

 

Souhrnné výsledky testů ze škol u žáků - 1. kolo testů (1.-2. 9. 2021), data k 14. 9. 

2021 17:00 

 

kraj 

počet 

provedených 

primárních Ag 

testů 

počet provedených PCR testů (primární (provedené ve 

škole) + konfimační) 

 

 

celkem 

z 
to

h
o

 p
o

zi
ti

vn
í PCR škola 

pozitivní 

Ag škola 

pozitivní, 

PCR 

potvrzen 

celkem 

potvrzených 

pozitivních 

Ag škola 

pozitivní, 

PCR 

nepotvrzen 

 

 
Středočeský kraj 148440 42 1 8 9 36  
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Jihomoravský kraj 126568 50 15 1 16 36  

Moravskoslezský kraj 127904 31 3 6 9 26  

Olomoucký kraj 68574 26 0 6 6 23  

Hlavní město praha 138644 59 9 17 26 27  

Ústecký kraj 84972 23 0 9 9 19  

Královéhradecký kraj 59843 12 0 2 2 13  

Kraj Vysočina 54653 30 0 14 14 20  

Jihočeský kraj 69010 14 0 5 5 14  

Zlínský kraj 62171 20 1 2 3 18  

Pardubický kraj 56059 8 0 2 2 10  

Plzeňský kraj 59530 28 0 3 3 33  

Karlovarský kraj 28973 20 0 16 16 8  

Liberecký kraj 48189 12 0 3 3 7  

celkem 1133530 375 29 94 123 212  

 

 

S pozdravem 

 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
 

v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 
 


