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 Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy,  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informovalo o změnách, které nastanou 
od 31. 5. 2021 a týkají se provozu naší školy. 
 
Kromě prodloužení doby po prodělaném onemocnění COVID-19 z 90 dnů na 180 dnů 
z minulého týdne, byla upravena pro potřeby povinného testování zaměstnanců a žáků výjimka 
týkající se podstoupeného očkování tak, že povinnému testování se nemusí podrobit osoby, 
které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: 
- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu 

údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, 
pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
nebo 

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky 
onemocnění COVID-19. 

 
- školy mají nadále testování zajišťovat dle dosavadních pravidel, 
- ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení - na základě doporučení 

MŠMT ale budou do školy vstupovat třetí osoby pouze v důvodných případech,  
- školní výlety jsou povoleny - je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, 

která dopadají na daný školní výlet, bude se jednat o pravidla pro ubytovací zařízení, 
nošení roušek, rozestupů minimálně 2 metry atd. 

 
 
 V Praze dne 25. 5. 2021  
 
 
 
 
 
 
 M. Záruba, ředitel školy 
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