
Podmínky pro účast na vzdělávání od 31. 5. 2021, (viz opatření MZ): 
účastník nebo žák  
a) prokáže, že  

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo  
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS 
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo  

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole 
nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, 
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 
osobou, s negativním výsledkem, nebo  
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;  

Na jednání vlády ze dne 21. 5. 2021 byla také (kromě prodloužení doby po prodělaném 
onemocnění COVID-19 z 90 dnů na 180 dnů) upravena pro potřeby povinného 
testování zaměstnanců, žáků a studentů výjimka týkající se podstoupeného očkování 
tak, že povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti 
onemocnění COVID-19 a doloží, že: 
i) 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, 
ii) 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 
iii) 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. 

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské 
zařízení účast na vzdělávání. 


