
 

Návod na zadávání informací o počtu testovaných osob  

 

Přihlášení do Covid Forms App (od 26. 4. 2021) 

 

1. Navštivte adresu cfa.uzis.cz 

2. Zadejte univerzální přihlašovací údaje 

3. Zaškrtněte „Souhlasím s podmínkami přístupu do webové aplikace“ 

4. Klikněte na tlačítko Přihlášení 

 

 
Přihlašovací formulář aplikace CFA 

Zadání záznamu o počtu testovaných osob 

 

1. Po přihlášení klikněte na Přidat v sekci Školy a školská zařízení – vysoké školy/fakulty, části 

Záznamy testů VŠ. 

https://cfa.uzis.cz/


 

 
 

 

Přidání nového záznamu provedených testů 

 

2. Vyplňte formulář, tučně zvýrazněné jsou povinné položky 

 

Přístupový kód jste obdrželi v dopisu od MŠMT. Tento kód je jedinečný pro vaši školu / fakultu 

a je potřeba jak k zadávání nových záznamů, tak i v případě editace stávajících záznamů. 

 

Záznamy je možné zadávat i zpětně, s dřívějším datem. 

PRO KAŽDÝ NOVÝ ZÁZNAM POUŽÍVEJTE TLAČÍTKO PŘIDAT. NEPŘEPISOVAT STÁVAJÍCÍ 

ZÁZNAMY. 

 

Pro jeden typ testu je možné vložit pouze jeden záznam za den pro vysokou školu / fakultu. 

Pokud tedy v daný den proběhlo testování například 3 typy testů, je potřeba zadat 3 záznamy. 

Formulář je členěn na sekci pro zaměstnance školy a studenty. Je žádáno zadání celkového 

počtu testovaných osob a dále pozitivních osob v části studentů a v části zaměstnanců. Počet 

negativních osob je dopočítáván automaticky. Dále zadání počtu neprůkazných testů (nikoliv 

osob), pro zhodnocení efektivity daného typu testu. Tento počet zadat do pole „Neprůkazné 

testy“, a to u každé kategorie zvlášť (studenti/zaměstnanci). 

 

V případě nutné editace/doplnění již uloženého záznamu je nutné nalézt svůj záznam 

v seznamu záznamů (např. podle RID) a pro potvrzení úprav znovu zadat jedinečný kód pro 

vaši školu/fakultu. 

Změnit záznam Přidat záznam 



 

 
Formulář pro zadávání počtu testovaných osob v daný den 

 

 

 

 

Jedinečný kód školy/fakulty (k očkování) 

Test se bude v případě chyby opakovat, 

zaznamenejte počet všech neprůkazných testů pro 

studenty v průběhu testování. 

Počet pozitivních studentů 

Počet negativních dopočítán 

automaticky 

Počet všech testovaných 

studentů 

Test se bude v případě chyby opakovat, 

zaznamenejte počet všech neprůkazných testů pro 

zaměstnance v průběhu testování. 

Počet pozitivních 

zaměstnanců 

Počet negativních dopočítán 

automaticky 

Počet všech testovaných 

zaměstnanců 



 

 

 

 

Doplnění kontaktní osoby  
Zadává se do aplikace pouze poprvé, každý RID může mít jen jednu kontaktní osobu 

1. Klikněte na Přidat v sekci Školy a školská zařízení – vysoké školy/fakulty, části Kontakty, kde 

vyplníte formulář kontaktní osoby. 

 

 
Přidání nové kontaktní osoby 

 

 

 

 

Kontakty podpory: 

    

Linky MŠMT pro ředitele škol (metodická a informační podpora): 

• 771 139 410 

• 771 139 398 

 

Covid Forms App (technická podpora aplikace): 

•  973 295 963 

 


