
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k účasti na Besedě pro rodiče 
 
Jméno a přímení účastníka:___________________________________________________________ 

Bydliště: __________________________________________________________________________ 

Datum narození: _____________________________________ 

Čestně prohlašuji, že jednám v souladu s níže uvedeným MO a uvedenou skutečnost dokládám*: 

a) negativním výsledkem vyšetření na přítomnost viru SARS-CoC-2 

b) potvrzením o očkování proti onemocnění COVID-19 

c) laboratorním či lékařským potvrzením o prodělání COVIDu-19 

(* označte 1 možnost)  

 
 
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í ze dne 24. 5. 2021, č. 485 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 
COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) 
a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně 
obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření s účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 
mimořádného opatření se: 
stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na 
hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: 

1) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 
2) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo 

3) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 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, nebo 

4) osoba prodělala 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. 

 

 

 

V Praze dne:_____________________________ Podpis:_______________________________ 


