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Čestné prohlášení 
 

 

 

Prohlašuji, že můj syn/ dcera……………………………………………………………………………….., 

nar.:………………………………, rodné číslo:…………………………………………….., 

se nevrátil/a v uplynulých 7 resp. 10 dnech ze země, která je zahrnuta v seznamu tzv. zemí se 

středním, resp. vysokým rizikem nákazy zveřejněných  na  www. 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ . 

 Jsem si vědom/a, že pokud se moje dítě vrátilo z těchto zemí ve výše zmíněné době (a neprodělalo 

v uplynulých 180 dnech onemocněním COVID 19 – nutno doložit lék. potvrzením), nelze mu umožnit 

vstup do zdejší mateřské školy. 

 

U dětí straších 6 let: 

• S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země) může být umožněn vstup na 

pracoviště/do vzdělávací instituce 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 zaměstnanci/děti, žáci, studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat 

respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích 

cest ; tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve 

všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška. ▪ 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, resp. 72 hodin). Pro svoje dítě jsem zajistil/a dostatečný počet respirátorů, 

které při předání dítěte předám pedagogovi ve třídě. 

 

Jsem si vědom/a  všech právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé – zejm. 

trestní odpovědnosti dle §152 – šíření nakažlivé lidské nemoci - zákona č. 40/2009 Sb. trestního 

zákoníku v platném znění. 

 

V Praze dne:  

zák. zástupce dítěte – méno, příjmení : 

podpis zákonného zástupce: 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

