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Příloha  
usnesení vlády 
ze dne 1. listopadu 2021 č. 950 
 

 
 

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í 
 
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 způsobeného novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 
 
S účinností ode dne 8. listopadu 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 
27. října 2021, č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, a to tak, že  

 

 

1. v čl. III bod 1 zní: 

 
„1. Preventivní testování se provádí 

a) ve školách podle čl. XVI bodu 1 ve dnech 1. listopadu a 8. listopadu 2021, 
b) ve školách podle čl. XVI bodu 2 ve dnech 8. listopadu a 15. listopadu 2021.“, 

 
 

2. čl. XVI a XVII znějí: 
 

„XVI. 
 

Toto mimořádné opatření se použije pouze pro školy a školská zařízení zapsaná do 
školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol 
zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při 
zdravotnickém zařízení, podle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, které mají místo poskytování vzdělávání nebo školských služeb: 
 
1. v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, 
Přerov, Opava a Karviná,  
 
2. v hlavním městě Praze a okresech Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, 
Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, 
Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, 
Kroměříž, Vsetín a Zlín. 

 
 

XVII. 
 

Povinnosti vyplývající z tohoto mimořádného opatření platí  
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1. v případě škol a školských zařízení podle čl. XVI bodu 1, do 14. listopadu 2021,  
 
2. v případě škol a školských zařízení podle čl. XVI bodu 2, do 21. listopadu 2021,  
 
s výjimkou povinností plynoucích z čl. IV až VII, které platí do doby uplynutí důsledků 
pozitivního testu dítěte, žáka nebo pedagogického pracovníka. Povinnosti podle čl. XV 
platí do 31. prosince 2021.“. 

 
 
 


