
Podmínky nástupu žáků do školy v souvislosti s návratem ze 

zahraničí: 

MŠMT informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví 

k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021. 

Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také žáků ze 

zahraničí, a to takto: 

• Osobě, která se vrací ze zemí s nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ 

země) je umožněn vstup do školy ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku 

testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí 

být starší 72 hodin) za podmínky, že daná osoba bude po tuto dobu používat respirátor 

nebo nanoroušku (nikoliv pouze zdravotnickou roušku) ve všech prostorách budovy 

školy. Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl 

proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, 

respirátor 72 hodin).  

• Osoba, která se vrací ze zemí s vysokým, velmi vysokým rizikem nákazy („světle 

a tmavě červené“ země) je povinna se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od 

vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru 

SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně 

v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a setrvat 

do doby výsledku RT-PCR testu v samoizolaci.  

Do doby výsledku testu nemůže být této osobě umožněn vstup do školy. 

• Osoba, která se vrací ze zemí s extrémním rizikem nákazy („černé“ země) je povinna 

se podrobit do 24 hodin od vstupu na území České republiky RT-PCR testu na stanovení 

přítomnosti viru SARS-CoV-2 a následně znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. 

den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení 

přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela 

výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních 

opatřeních, setrvat do doby výsledku RT-PCR testu v samoizolaci.  

Do doby výsledku druhého testu RT-PCR nemůže být této osobě umožněn vstup do školy. 

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na: 

• očkované osoby s národním certifikátem 

• osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 do 180 dní 

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

podle ochranného opatření 

Platí tedy povinnost zákonných zástupců informovat školu o cestách do zahraničí a povinnost 

pro školu neumožnit účast na prezenčním vzdělávání do doby předložení negativního testu. 



Na základě výše uvedeného žádáme zákonné zástupce žáků, jejichž děti se v posledních 14 

dnech před nástupem do školy (1. 9. 2021) vyskytovali mimo území České republiky, či 

vycestují se svým dítětem do zahraničí v průběhu školního roku, aby tuto skutečnost sdělili 

písemně třídnímu učiteli s uvedením následujících informací: 

Jméno a příjmení žáka 

Třída (aktuální od 1. 9. 2021) 

Navštívená země a riziko nákazy 

Den návratu ze zahraničí 

Zákonný zástupce zodpovídá za dodržení opatření dle stanovené míry rizika nákazy dané země 

a je povinen doložit škole dokument (test, potvrzení o imunitě, certifikát o dokončeném 

očkování) potřebný k umožnění vstupu dítěte do budovy školy. 

 

 

 

 


