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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

(pro potřeby zařazení dítěte do Dětského klubu pro školní rok 2021/2022) 

Toto prohlášení musí být podepsáno a odevzdáno v den nástupu do Dětského klubu „MOSTÍK“ 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………… datum narození ……………………………… 

Trvale bytem: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tímto prohlašuji, že: 

1. Výše uvedené dítě splňuje jeden ze způsobů systému O-N-T (Očkování - prodělaná Nemoc - Test) k prokázání splnění 
požadavků pro vstup do Dětského klubu „MOSTÍK“ - odpovídající možnost zakroužkujte: 
a) Očkování  - od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo 
b) prodělaná Nemoc - v případě laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 uplynula 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, nebo 

c) Test - bylo testováno v rámci screeningového testování ve škole. 

2. Výše uvedené dítě je zdravé a v posledních 14 dnech se u něho neprojevily žádné příznaky akutního onemocnění 
(například zvýšená teplota, horečka nebo průjem), ani příznaky infekce COVID-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, 
bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. 

3. Výše uvedené dítě nepřišlo v posledních 14 dnech do styku s osobou, která onemocněla jakýmkoliv infekčním 
onemocněním, nebo podezřelou z nákazy, včetně COVID-19, a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny, žijícímu s ním 
ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. 

4. Výše uvedené dítě nebylo v posledních 14 dnech před nástupem do Dětského klubu „MOSTÍK“ v rizikových zemích, kde 
mohlo k nákaze COVID-19 dojít – pokud ano, je nutné předložit doklad o provedeném testování s negativním výsledkem 
platný dle aktuálních vládních opatření či Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. 

5. Byl/-a jsem seznámen/-a s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením zvážit tyto rizikové faktory 
při rozhodování o účasti svého dítěte v Dětském klubu „MOSTÍK“. 

6. Pokud se výše uvedené skutečnosti v průběhu školního roku 2021/2022 změní, neprodleně tuto skutečnost pracovníkům 
Dětského klubu „MOSTÍK“ či vedení společnosti oznámím. 

7. Při umístění dítěte do Dětského klubu „MOSTÍK“ se budu řídit aktuálně platnými hygienicko-protiepidemickými opatřeními. 

8. Jsem si vědom/-a právních následků, které by mě postihly v případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé. 

V Mostě, dne ………………………     ………………………………………………………………… 
Podpis zákonného zástupce dítěte 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 
4. Porucha imunitního systému, např.: 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
b) při protinádorové léčbě,  
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m
2
).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden výše uvedený faktor, nebo pokud některý z faktorů naplňuje jakákoliv osoba, 
s kterou dítě žije ve společné domácnosti. 


