
 

JA R O M Í R  B E R A N  
zá stup c e  ná mě s tka  p ro  ří zení  se k ce  v zd ěláván í ,  sp o rtu  a  m láde že  

Min i st e rst vo  škol s tví ,  m láde že  a  těl ov ýc hov y  
 

 

Praha, 27. března 2021 

Č. j.: MSMT-6329/2021-7 
Příloha 

 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

v souvislosti s přípravou postupného otevírání škol se na Vás dovoluji obrátit s žádostí 
o aktualizaci vybraných údajů, které jste již dříve vyplnili v rámci mimořádného zjišťování 
realizovaného při přípravě projektu plošného a pravidelného testování na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 ve školách pro pilotní období. 

Současně Vás žádám o poskytnutí několika dalších údajů, které se týkají první etapy 
otevírání škol a prosím, abyste jim věnovali náležitou pozornost. Jejich neposkytnutí nebo 

nesprávné vyplnění může vést k situaci, kdy nebude Vaší škole z centrální úrovně 
distribuováno potřebné množství antigenních testů  za účelem testování dětí, žáků, 
studentů, resp. zaměstnanců školy. 

Start první etapy otevírání škol závisí na dalším vývoji epidemické situace.  Aby však bylo 
možné distribuci antigenních testů včas logisticky zajistit a vy je mohli mít k dispozici 
s dostatečným časovým předstihem, žádám Vás o kontrolu a vyplnění těchto údajů 
nejpozději do čtvrtka 1. dubna 2021 do 9 hodin. 

Podobně jako u předchozího zjišťování probíhá předávání prostřednictvím Informačního 
systému školské statistiky na adrese https://sberdat.uiv.cz/login. Na stránce ředitelství zde 
naleznete tlačítko Dotazník COVID2. V dotazníku samotném pak i kontakty na naše 
pracovníky, kteří jsou v případě potřeby připraveni zodpovědět Vaše dotazy. V případě 
zapomenutého hesla se můžete obracet na adresu hesla@msmt.cz.  

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem si plně vědom krátké časové lhůty na 
poskytnutí těchto údajů, ale pevně věřím, že ji vzhledem ke společné snaze navrátit děti co 
nejdříve do škol, přijmete s pochopením. 

V příloze Vám zasílám pro informaci základní vymezení první etapy otevírání škol. Zároveň 
Vás informuji, že MŠMT zároveň aktualizuje již dříve připravený souhrn metodických 
materiálů k plošnému a pravidelnému testování ve školách a další potřebné metodické 
a informativní materiály tak, aby Vám byly zpřístupněny co nejdříve. 

S pozdravem a poděkováním 

 

Jaromír Beran, v. r.  

https://sberdat.uiv.cz/login
mailto:hesla@msmt.cz


ředitelkám a ředitelům 
mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol  
a středisek praktického vyučování 
které nejsou zřizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 


