
Režim návratu ze zahraničí pro školy a školská zařízení 

(ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví) 

 

Osoby, které nejsou očkované a neprodělaly onemocnění COVID-19 a pobývaly posledních 14 dnů 

v zahraničí, musí sledovat pravidla pro jednotlivé skupiny zemí pro umožnění vstupu do školy:  

1) země s nízkým či středním rizikem (zelené a oranžové země)   

 může být umožněn vstup do školy ihned po návratu ze zahraničí i do doby 
výsledku testu (antigenního, který nesmí být starší 48 hodin nebo PCR testu, 
který nesmí být starší jak 72 hodin. Test musí být proveden do 5 dnů po 
návratu nebo lze předložit test, který byl proveden před návratem v dané cizí 
zemi (stáří testu je stejné). Do doby čekání výsledku testu se musí používat 
respirátor. 

2) země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem (světle a tmavě červené země) 

 u dětí ve věku 6 – 12 let lze ukončit samoizolaci doložením negativního 
výsledku PCR testu provedeném na území ČR 

 ostatní se musí nejdříve 5.den, nejpozději však 14.den od vstupu na území ČR 

podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán 

ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl 

o jiných karanténních opatření, a podrobit se do doby výsledku samoizolaci. Do 

výsledku testu není umožněn vstup na pracoviště. 

 

3) země s extrémním rizikem nákazy (černé země) 

 v tomto případě se musí daná osoba podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti 

viru SARS-CoV-2 do 24 hodin od vstupu na území ČR a znovu nejdříve 10.den, 

nejpozději však 14. den od vstupu na území ČR, a to, pokud orgán ochrany veřejného 

zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných 

karanténních opatření, a podrobit se do doby výsledku samoizolaci. Do doby 

výsledku testu(pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující druhý PCR test, 

čili mezi 10. a 14.dnem od vstupu) není umožněn vstup na pracoviště. 

 


