
 
 

 
POKYNY K NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ 

 Mateřská škola má uloženou povinnost vyžadovat negativní výsledek testu na 

stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 po zaměstnancích, dětech /6ti a víceletých/ a 

jejich zákonných zástupců, kteří strávili déle než 12 hodin mimo území České 

republiky (v případě sousedních zemí 24 hodin), pokud mají povinnost tento test při 

návratu do ČR podstoupit, 

 zaměstnanci a zákonní zástupci dětí mají povinnost ohlásit mateřské škole cestu do 

zahraničí přesahující v případě sousedních zemí a zemí s nízkým, středním, vysokým, 

velmi vysokým a extrémním rizikem 12 hodin (v případě sousedních zemí 24 hodin), 

 povinnost předložit test aktuálně platí pro návrat ze zemí s nízkým, středním, 

vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem dle seznamu zemí vydávaného 

Ministerstvem zdravotnictví, lhůty pro podstoupení testu platí pro jednotlivé kategorie 

zemí odlišně, 

 v případě, že výsledek testu nebude danou osobou předložen, má škola povinnost 

zamezit mu ve vstupu na všechny provozovny a pracoviště, 

 povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na: 

 očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování, pokud u nich 

uplynulo 14 dní od druhé, resp. první, dávky očkování v závislosti na očkovací látce, 

 občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním 

certifikátem o dokončeném očkován, pokud u nich uplynulo 14 dní od druhé, resp. 

první, dávky očkování v závislosti na očkovací látce, 

 osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19, 

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

(například držitelé diplomatické nóty). 



 
 

 Děti, které nedovršily 6 let, nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených 

případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: 

 Mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let (nejde-li o děti, 

které do zahraničí pravidelně cestují za účelem styku s  rodičem nebo za účelem 

vzdělání), které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od 

vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s 

extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o 

izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném 

karanténním opatření. 

 I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit 

povinnost samoizolace. 
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