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POKYN hejtmana Jihočeského kraje č. 48 
 

ze dne 6. dubna 2021 

k distribuci testovacích sad antigenních testů v souvislosti s onemocněním COVID-19 
školám a školským zařízením na území Jihočeského kraje 

 

 
V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení 

zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky 
NOUZOVÝ STAV, a dle usnesení vlády ČR č. 276 ze dne 8. března 2021 o pořízení testovacích sad antigenních 

testů do pohotovostních zásob státních hmotných rezerv a jejich poskytnutí a distribuci v souvislosti  
s onemocněním COVID-19 školám a školským zařízením 

 

 
vydávám pokyn k zajištění distribuce testovacích sad antigenních testů 

do škol a školských zařízení na území Jihočeského kraje. 
 

 

V souvislosti s řešením nákazové situace a zajištěním výuky žáků a studentů žádám starosty obcí s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“) Jihočeského kraje o zajištění distribuce testovacích sad antigenních testů (dále jen 

„AG testy“) na školy a školská zařízení ve správním obvodu ORP dle distribučního seznamu MŠMT.  

a) AG testy budou dne 7.4.2021 rozváženy ze skladu Jihočeského kraje na obecní úřady ORP cestou HZS 

Jihočeského kraje (dále jen „HZS“) bez rozdělení na jednotlivé školy a školská zařízení. Výjimkou jsou střední 

školy ve městě České Budějovice, kde rozdělení i distribuci AG testů zajistí Krajský úřad Jihočeského kraje.   

b) Kontaktní osoba za ORP obdrží v den distribuce avízo o čase předání dodávky AG testů (dále jen „dodávka“) 

na určené místo ORP k předání a převzetí ihned poté, co tento čas bude znám (při výjezdu vozidla HZS  

ze skladu). Kontaktní osoba za kraj v průběhu distribuce je Ing. Ivan Sýkora, tel. 724 239 392.  

c) Předání a převzetí dodávky na obecní úřad ORP bude realizováno na základě předávacího protokolu. 
Kontaktní osoba za ORP potvrdí převzetí dodávky svým podpisem na souhrnném předávacím protokolu, 

který na Krizový štáb Jihočeského kraje předá příslušník HZS zabezpečující jejich rozvoz. Součástí protokolu 

budou distribuční seznamy a předávací protokoly pro školy a školská zařízení v rámci správního obvodu ORP.  

d) Oslovení škol a školských zařízení, vč. zajištění rozdělení dodávky a distribuce AG testů dle přiloženého 

distribučního seznamu MŠMT, je plně v kompetenci ORP. Pro všechny střední školy v Českých 
Budějovicích zajistí rozdělení a distribuci Krajský úřad Jihočeského kraje. Výdej zástupcům škol 

a školských zařízení bude proveden na základě předložení občanského průkazu, jehož číslo bude zapsáno  

v předávacím protokolu. Výdej musí být na školy a školská zařízení zajištěn do konce tohoto týdne,  

tj. do 9. dubna 2021.  
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Způsob přidělení AG testů uvnitř příslušné školy nebo školského zařízení je následně v kompetenci ředitele 

dané školy či školského zařízení s ohledem na jejich konkrétní situaci a potřeby. 

e) Skeny školami a školskými zařízeními podepsaných předávacích protokolů zašle krizový štáb ORP na Krizový 

štáb Jihočeského kraje nejpozději do pondělí 12. dubna 2021.  

 
 

MUDr. Martin Kuba  v.r. 
                hejtman Jihočeského kraje                                                                       

 
 

 

 
 

Přílohy: 
1. Usnesení vlády č. 276/2021 ze dne ze dne 8. března 2021 

2. Seznam škol a školských zařízení JčK - MŠMT 
 

 

                                                                                                     

 

 

       
                 
  
 
 

 

 


