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REŽIM NÁVRATU DĚTÍ ZE ZAHRANIČÍ 
 
S účinností od 9. 7. 2021 upravuje Ochranné opatření MZČR č. j. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN 
pravidla návratu dětí ze zahraničí. 
 
Děti po dovršení 6 let jsou na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo 
antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných 
odběrových míst. 
 
Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí 
 
1. Země s nízkým nebo středním rizikem (zelené, oranžové): 

 test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit i test, který byl proveden před 
návratem v zahraničí (antigenní test 48 hodin, PCR 72 hodin), 

 dítěti je umožněna přítomnost v mateřské škole ihned po návratu i do doby výsledku testu za 
podmínky, že bude dítě po tuto dobu používat respirátor (ne roušku). 

 
2. Země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem (světle a tmavě červené): 

 RT-PCR test musí být proveden nejdříve 5. den, nejpozději 14. den od vstupu na území ČR, 
 do doby výsledku se dítě musí podrobit samoizolaci, 
 do doby výsledku není umožněna přítomnost dítěte v mateřské škole. 

 
3. Země s extrémním rizikem (černé) 

 RT-PCR test musí být proveden do 24 hodin od vstupu na území ČR a znovu nejdříve         
10. den, nejpozději 14. den, 

 do doby výsledku testu se musí dítě podrobit samoizolaci, 
 do doby výsledku druhého testu není dítěti umožněna přítomnost v mateřské škole. 

 
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy 
se uplatňují zvláštní pravidla: 

 mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dítěti, které se vrátilo ze země s velmi 
vysokým rizikem po dobu 7 dnů, po dobu 10 dnů, jde-li o návrat ze země s extrémním rizikem, 

 děti do 6 let nejsou povinny se prokázat negativním testem, ale jsou povinny zůstat 
v samoizolaci. 

 
 
RODIČE JSOU POVINNI INFORMOVAT MATEŘSKOU ŠKOLU O NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ A O 
PŘÍPADNÉM  OPATŘENÍ, KTERÉ PODSTOUPILI. 
 
 
 
 
 
 
 
Luhačovice 14. 7. 2021     Bc. Jana Malaníková, ředitelka školy 
 
 
 


