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AS 21/16 

Česká rada dětí a mládeže 

Senovážné nám. 977/24 

110 00 Praha 1 
IČ: 68379439 

telefon: 211 222 860 

e-mail: sekretariat@crdm.cz 
datová schránka: vfq5xz4 

www.crdm.cz 

Vážený pane ministře,  

po několika týdnech Vás opět zdravíme z České rady dětí a mládeže a Sdružení pracovníků domů dětí  

a mládeže, dvou střešních platforem, které pokrývají podstatnou část volnočasových nekomerčních aktivit 

pro děti a mladé lidi v ČR. 

Vážený pane ministře, rádi bychom Vás znovu požádali, aby mimořádná opatření a podmínky, které jsou 

od 1. září platné pro volnočasové aktivity dětí od 6 do 18 let, korespondovaly s podmínkami platnými pro 

školy.  

Dle Vašeho vyjádření v médiích bude testování dětí ve školách ukončeno. Domníváme se proto, že by 

povinnost testování dětí při volnočasových aktivitách měla být rovněž ukončena. Naší snahou není 

hodnotit to, zda je testování dětí nutné či nikoliv, toto rozhodnutí přenecháme odborníkům, rádi bychom 

však, aby podmínky pro školy a zájmové aktivity byly srovnatelné. 

Homogenita skupin ve školách a při volnočasových aktivitách je na stejné úrovni. Děti navštěvující ZŠ 

apod. se běžně setkávají se svými vrstevníky v parku, v nákupních centrech apod. Pokud tedy odborníci 

rozhodli o ukončení testování ve školách, je na místě ukončit povinnost testování i ve volnočasových 

činnostech. 

Současné nastavení pravidel bude značně komplikovat rodičům a dětem účast na aktivitách. Doposud 

bylo totiž možné využít čestné prohlášení rodičů, kteří potvrdili, že se jejich dítě otestovalo ve škole  

s negativním výsledkem. Toto potvrzení stačilo pro navštěvování kroužků, dětských oddílů, DDM apod. Po 

ukončení testování ve školách však toto čestné prohlášení použít nelze a tak budou rodiče nuceni děti 

nechat testovat na veřejných odběrných místech či před samotnými aktivitami. 

Částečným, ale velmi rychle aplikovatelným řešením by bylo rovněž uznávání negativních testů z jiných 

volnočasových aktivit. Doposud je možné využít čestné prohlášení rodičů pouze v případě, že je dítě 

testováno ve škole či školském zařízení, rádi bychom, aby se okruh rozšířil i na další organizátory aktivit 

(spolky apod.). Rodič by tak mohl čestně prohlásit, že bylo jeho dítě v daném týdnu otestováno např. při 

jiné aktivitě, kroužku, sportovním tréninku a toto prohlášení by mu následně umožňovalo vstup i do 

dalších aktivit. Toto řešení je alespoň částečnou úlevou pro děti a rodiče. 



 

 

2 

Blíže jsme se tomuto problému věnovali v dopise č. j. AS 21/15, který jsme vám zaslali 17. 8. 2021. Na dopis 

jsme prozatím nedostali odpověď. 

 

Vážený pane ministře, 

zvažte, prosím, zda je nutné stále vyžadovat testování dětí před volnočasovými aktivitami, když ve školách 

nebude testování dále pokračovat. 

Rádi bychom rovněž spolupracovali při projednávání mimořádných opatření v předstihu. Jsme připraveni 

poskytnout Vašim lidem pohled z terénu a zároveň výsledky komunikovat k cílové skupině dětí a rodičů. 

Věříme, že tento společný postup může být k užitku všem zúčastněným. 

 

Děkuji, s pozdravem, 

 

 

Ing. Aleš Sedláček 

předseda České rady dětí a mládeže 

 

 

Ing. Libor Bezděk, v. r. 

předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice  

 

 


