Příloha č. 2
usnesení vlády
ze dne 12. dubna 2021 č. 375

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

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 (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“),
nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 13. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna
2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, a to takto:
1. Čl. I zní:
„I.
1. Dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo
krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem
nebo žákem mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, oboru
vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo
studentem účastnícím se praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední
škole nebo vyšší odborné škole, žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy,
který se účastní skupinové konzultace nebo zkoušek na vyšší odborné škole,
závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií, umožní daná škola
osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou
a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se
negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak.
Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální
prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. Škola může pro preventivní
testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem
zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.
2. V případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním
postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického
spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test podle
odstavce 1 písm. b) a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem
zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo
školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření
při epidemii.“.
2. V čl. VI odstavec 1 zní:

„1. V případě, že dítě, žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního
antigenního testu, tak škola dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl 2 dny před
provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo
skupině s tímto dítětem, žákem nebo studentem,
a) neumožní osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka
nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu,
b) opětovně umožní osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák
nebo student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží
negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2.“.
3. Za čl. XVI se doplňuje nový čl. XVII, který zní:
„XVII.
1. Škola všem ostatním osobám, na které se nevztahuje čl. I tohoto mimořádné
opatření nebo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování
zaměstnanců ve školách, umožní přítomnost u závěrečných zkoušek, maturitních
zkoušek nebo absolutorií, pouze pokud osoba nemá příznaky onemocnění COVID19, a doloží, že
a) 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-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které byly provedeny
v posledních 7 dnech poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,
c) má negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo který mu byl
proveden jinou osobou a který mu poskytla škola, ve které se koná závěrečná
zkouška, maturitní zkouška nebo absolutorium, a které byly provedeny v posledních
7 dnech, nebo
d) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace
první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dnů.
2. Osobní přítomnost u závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria
škola umožní žákovi nebo studentovi také, pokud je preventivní antigenní test
ve škole žáka nebo studenta proveden v posledních 7 dnech před jejím konáním a
také, pokud žák nebo student předloží doklad o testu podle čl. II písm. b), který byl
proveden v posledních 7 dnech.“.
Dosavadní čl. XVII až XIX se označují jako čl. XVIII. až XX.
4. V čl. XIII se číslo „XVII“ nahrazuje číslem „XVIII“.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

