
  

Č E S T N É  P R O H L Á Š E N Í  

 

Jako zákonný zástupce dítěte 

jméno a příjmení dítěte ______________________________________________________________  

datum narození dítěte _______________________________________________________________  

tímto prohlašuji, že moje dítě  

nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a   

  

(v následujícím výčtu zaškrtněte vlevo podmínku, kterou Vaše dítě splňuje; ke splnění podmínky pod písm. f) si, prosím, 
doneste na první a třetí den tábora samotestovací soupravu 

Podle nového vládního nařízení je pro účast na exkurzi nutný RT-PCR nebo POC (antigenní) test. Pro účast na 
táboře tedy doporučujeme RT-PCR test. Bez RT-PCR nebo POC (antigenní) testu se nemůže dítě účastnit dne 
tábora, kdy je naplánovaná exkurze. Seznam odběrových míst zde https://testovani.uzis.cz/) 
  

o a) absolvovalo nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;  toto při zahájení 

akce dokládám odevzdáním potvrzení autorizované laboratoře,   

  

o b) absolvovalo nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním 

výsledkem; toto při zahájení akce a třetí den akce dokládám odevzdáním potvrzení autorizované laboratoře,  

  

o c) bylo očkováno proti onemocnění covid-19 a mohu doložit národním certifikátem o provedeném očkování, za který se 
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v 

jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových 
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu 

podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo (i) od aplikace druhé dávky očkovací látky 
v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo (ii) od aplikace dávky očkovací 

látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců; toto při zahájení akce 
dokládám očkovacím certifikátem,  

  

o d) bylo očkováno proti onemocnění covid-19 a mohu doložit národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se 

považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi 
České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému 

pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho 
vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České 

republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, 

identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného 
potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací 

látky, toto při zahájení akce dokládám očkovacím certifikátem,  

  

o e) prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj 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, toto při zahájení akce dokládám odevzdáním 

potvrzení o prodělání nemoci covid-19,  

  

o f) na místě podstoupilo preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2, který je určen pro 

sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Tento test na 
místě provádí rodič za pomoci samotestovací sady, kterou si na tábor donese. Organizátor neposkytuje pro děti 

samotestovací sady.  

  

  

 V __________ dne ___.___.2021      ___________________________________  

 (datum zahájení tábora)        jméno hůlkově a podpis zákonného zástupce  

  

 

 V __________ dne ___.___.2021      ___________________________________  

 (třetí den tábora)          jméno hůlkově a podpis zákonného zástupce  


