Vzorový dopis pro zákonné zástupce dětí / plnoleté žáky/žákyně, kteří/které byli(y) již 1. března
2020 v péči veřejné saské školy
Provedení zákona o ochraně proti spalničkám
zde: Kontrola dokladu o ochraně proti spalničkám podle § 20 odst. 9, 10 zákona o ochraně proti
infekcím (IfSG)
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, žákyně a žáci,
dne 1. března 2020 vstoupil v platnost zákon pro ochranu proti spalničkám a za účelem posílení
prevence očkováním (zákon o ochraně proti spalničkám), který je součástí zákona o ochraně proti
infekcím (IfSG). Cílem je tu mimo jiné díky povinnému očkování školou povinných dětí účinně
chránit před spalničkami. My jakožto škola jsme ze zákona povinni provést kontrolu dokladu našich
žáků o ochraně proti spalničkám. V souvislosti s tím musí všichni žáci, kteří již byli 1. března 2020
v péči veřejné saské školy, nejpozději do 31. července 2021 předložit doklad o ochraně proti
spalničkám.
Na doložení této skutečnosti lze předložit:
• očkovací průkaz nebo potvrzení o provedeném očkování (§ 22 odst. 1 a 2 zákona IfSG)
prokazující dostatečnou ochranu očkováním proti spalničkám podle § 20 odst. 8 zákona IfSG
(dvě dávky očkování proti spalničkám),
• potvrzení od lékaře prokazující dostatečnou ochranu očkováním proti spalničkám,
• potvrzení od lékaře o tom, že je dotyčná osoba imunní proti spalničkám,
• potvrzení od lékaře o tom, že vzhledem k jisté zdravotní kontraindikaci nelze provést očkování
(povinně s uvedením doby, během níž nebude moci být provedeno očkování proti spalničkám),
• potvrzení jiného státního orgánu či orgánu jmenovaného zákonem o ochraně proti spalničkám,
že některý ze shora uvedených dokladů již byl předložen.
Pokud nemáte ani očkovací průkaz, ani jiné potvrzení o provedeném očkování, měli byste se obrátit
na svého praktického nebo dětského lékaře. Ten může případně opatřit očkovací látku anebo
zanést záznam o provedeném očkování, resp. potvrdit prodělané onemocnění spalničkami.
Žádám Vás proto tímto, abyste doklad podle § 20 zákona IfSG za své dítě/své děti, v případě,
že jste již osobou plnoletou pak sami za sebe donesli na 1. rodičovskou schůzku školního
roku 2020/21, která se uskuteční, nebo doručili požadovaný doklad nejpozději do 30.9.2021
na sekretariát školy, popř. k rukám svého třídního učitele.
Pomozte nám prosím s provedením tohoto povinného procesu kontroly tím, že požadovaný doklad
včas předložíte, a to i přesto, že ze zákona jste povinni tak učinit až do 31.12.2021.
V případech, kdy tento doklad nebude vůbec nebo řádně poskytnut, máme povinnost o tom
informovat příslušnou hygienickou stanici. Hygienická stanice následně sama zahájí další kroky.
Žákyně a žáci, kteří jsou školou povinní, musí školu vzhledem k platné úpravě povinné školní
docházky dál navštěvovat.
Věnujte prosím pozornost přiloženým informacím o zpracování osobních údajů žáků a žákyň za
účelem provedení zákona o ochraně proti spalničkám na školách.
S přátelským pozdravem

vedení školy
Příloha
Prohlášení o ochraně osobních údajů

