
INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ A ZLETILÉ ŽÁKY, KTEŘÍ 

V POSLEDNÍCH 14 DNECH POBÝVALI V ZAHRANIČÍ 

 

Podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 8. 20211 jsou s účinností od 23. 8. 
2021 všechny osoby, které v posledních 14 dnech pobývaly v zahraničí, konkrétně 
 

 více jak 12 hodin v zemi s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem 
výskytu onemocnění COVID-19, 
 

 nebo více jak 24 hodin v sousední zemi, 
 
povinny informovat vzdělávací instituci o těchto cestách.  
 

Uvedené platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům, vyučujícím, k dětem, resp. jejich 
zákonným zástupcům. 
 

 
Co to pro zákonné zástupce a zletilé žáky znamená? 
Škola je povinna zamezit vstupu do budovy školy osobám, které strávily déle než 12 hodin, nebo v 

případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky, jestliže tyto osoby před vstupem 

nepředloží negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. 

 

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na 

 očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování,  

 očkované osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování,  

 osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19,  

 osoby, které prokážou, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle 

tohoto ochranného opatření. 

 
Osoba, která je povinna podrobit se testu při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu 
onemocnění COVID-19, může být do doby výsledku testu vpuštěna do budovy školy, avšak do doby výsledku je 
povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového 
ventilu úrovně FFP2, KN 95). 

 
 
 
 

V případě, že jste v posledních 14 dnech pobývali v zahraničí, a to déle jak 12 hodin, resp. 

24 hodin, pokud jde o sousední země, prosíme o vyplnění přiloženého dokumentu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Čl. I, bod I, odst. 19, odst. 20 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. srpna 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-
109/MIN/KAN, on-line dostupné na adrese https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-
omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf


Informace o cestách ze zahraničí 
 
Tímto informuji Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 

Štefánikova 325 o skutečnosti, že v období posledních 14 dnech níže uvedený/á žák/žákyně 

pobýval/a na území sousedních států nebo země, která je zařazena na seznam států s nízkým, 

středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. 

 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Třída  

Den příjezdu do ČR2  

 

Jsem srozuměn/a s tím, že v takovém případě je žák/žákyně povinna při vstup do budovy školy předložit negativní 

výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo do doby výsledku testu používat ochranné 

prostředky dýchacích cest. 

 

 

 

Žák/žákyně není povinen/a předložit negativní výsledek testu u na stanovení přítomnosti viru SARS-

CoV-2 podle ochranného opatření, neboť je zde následující výjimka: 

 

Očkování s národním certifikátem o provedeném očkování,   

Očkované s národním certifikátem o dokončeném očkování   

Certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19  

Jiná výjimka z povinnosti podrobit se testování  

 

 

 

 

 

 
V ……………….…. dne ………….…. 2021   ……………………………………. 

podpis  
zákonného zástupce nebo zletilého žáka 

 
 
 
 
 
Informace o zpracování osobních údajů při plnění opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 naleznete na 
internetových stránkách www.oapce.cz. 

                                                 
2 Slouží pro kontrolu platnosti data předloženého testu. 


