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č.j. A-41/21-KV 

 

DODATEK K 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PROVOZU ŠKOLY, TESTOVÁNÍ A 

HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH K OCHRANĚ ZDRAVÍ PRO OBDOBÍ od 

24.05.2021 1.-3.ročníků denního a 1. ročníku dálkového vzdělávání  

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/20201 

TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. 

 
S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. 
MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. 
MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN, a to takto:  
i. V bodu II písmeno a) zní:  
„a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění 
COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,“. 
ii. V bodu II písmeno c) zní:  
„c) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že  
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů 
o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud 
nebyla aplikována druhá dávka,  
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo  
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění 
COVID-19, nebo“. 
 

S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. 
MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2921, č.j. 
MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 19. dubna 2021, č.j. 
MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. 
MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 27. dubna 2021, č.j. 
MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. 
MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 7. května 2021, č.j. MZDR 
14592/2021-10/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 11. května 2021, č.j. MZDR 
14592/2021-11/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 
14592/2021-12/MIN/KAN, a to takto:  
i. V bodu II písmeno a) zní:  
„a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 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,“.  
ii. V bodu II písmeno c) zní:  
„c) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a  
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i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů 
o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud 
nebyla aplikována druhá dávka,  
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo  
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.“. 
 
 

V Karlových Varech dne 24.05.2021      

 

 

         Mgr. Vendula Pušová 

         ředitelka školy 


