
Vážení rodiče, 
na základě dalších jednání s Vládou ČR se můžeme za přísných mimořádných 
opatření vrátit do tělocvičen od 24.5.2021. 
 
To znamená: 

 vracíme se k původnímu rozvrhu DŠA pro školní rok 2020/21 (viz.příloha) 

 cvičit se bude bez respirátorů a roušek 

 děti mladší 6-ti let se nemusí prokazovat testem na Covid-19 (školkové děti) 

 starší děti se musí před každou lekcí prokázat jednou z těchto variant: 
A) Čestným prohlášením viz příloha. 
B) Potvrzením ze školy o negativním testu ne starším 72 hod. 
C) Antigenním testem ne starším 72 hod. 
D) PCR testem ne starším 7 dní 
E) Potvrzením od lékaře o prodělaném Covidu-19 (ochranná lhůta 180 dní) 

 

 děti musí přijít převlečené, v šatně si odloží jen boty a bundy 

 vstup rodičů do šaten a tělocvičen není možný 

 před vstupem do tělocvičny je nutné dětem vydezinfikovat ruce, během cvičení 
budeme pravidelně větrat a po lekci dezinfikovat použité pomůcky. 

 
1. pololetí končí 31. 5. 2021. Dětem dáváme k dispozici podle stejného rozvrhu ještě 
měsíc červen. Nabízíme možnost navštěvovat i více lekcí najednou, nemusíte se 
nahlašovat, rovnou přijďte. Cvičení bude probíhat vždy podle aktuálních vládních 
opatření.  
V týdnu od 1. 6. zároveň začne zápis na školní rok 2021/2022. 
 
Jen díky Vám a Vaší podpoře se nám může podařit tuto situaci zvládnout. 
Děkujeme! 
S pozdravem tým lektorů Sport klub RB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
o absolvování testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 

 
Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání) 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
datum 
narození:................................................................................................................................... 
 
trvale 
bytem:…..................................................................................................................................... 
 

prohlašuji: 
 

a) že jsem  absolvoval(a) nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

b) že jsem absolvoval(a) nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) že mám potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19  a od aplikace první 
dávky očkovací látky uplynuly nejméně 3 týdny,  nebo 

d) že jsem prodělal(a) 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, přičemž jsem osoba bez klinických 
příznaků onemocnění COVID-19. 

 
 
Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo 
pravdivé. 
 
 
 
 
V....................................... 
 
Dne ................................... 
 
 
……………………………………………………………………………… 
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání 
nebo 
Podpis zákonného zástupce nezletilého 
 


