
Informace z MŠMT z 12. 7.. 
„Výcuc“ – podrobněji přímo v textu Ochranného opatření platného od 9. července. 
Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností 
od 23. 8. 2021 
Bod I.19 ochranného opatření  
Pokud zaměstnanec strávil déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 
hodin, mimo území České republiky, musí po návratu zaměstnavateli předložit 
negativní výsledek testu. Pokud tak neučiní, zaměstnavatel zamezí této osobě 
vstup na své pracoviště. Povinnost předložit negativní test nemají očkované 
osoby, osoby, které prodělaly Covid-19 v předchozích 180 dnech, resp. osoby, 
které prokáží, že se na ně vztahuje jiná výjimka z testování dle mimořádného 
opatření. 
Pokud se zaměstnanec vrací ze země s nízkým nebo středním rizikem nákazy, 
může vstoupit na pracoviště zaměstnavatele ještě před výsledky testu, ale musí 
nosit respirátor  ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který 
brání šíření kapének.  
Stejné povinnosti mají i vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. 
jejich zákonným zástupcům.  
Navíc MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které 
nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým 
rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, 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 a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče 
o nezletilé dítě. 
Podrobněji přímo v mimořádném opatření. 
Bod I.20 ochranného opatření: 
Osoby, na které dopadá bod I.19, musí informovat zaměstnavatele a vzdělávací 
instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do 
zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem 
výskytu onemocnění COVID-19. 
Ochranné opatření nenařizuje mateřským školám vyhledávat děti, které 
byly v cizině.  
Seznam zemí podle míry rizika nákazy. 
Podmínky cestování do a z ciziny najdete na stránkách ministerstva 
zahraničních věcí. 
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