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Státní vláda 
 
 
 
 
 

SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR KULTUS (SASKÉ STÁTNÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ) 
P.O.BOX 10 09 10 | 01079 Dresden 

  
 

Žákům  
od 12 let  
a jejich rodičům  
na státních i soukromých školách  
ve Svobodném státě Sasko  
 
 
 
 
 
Nabídka dobrovolného očkování  
proti koronaviru SARS-CoV-2   
 
 
Milí žáci,  
milí rodiče, vážené dámy, vážení pánové,  
 
vyučování patří do školy a ne do dětského pokoje. Společné učení a společný 
pobyt ve třídách je pro nás nejvyšší prioritou. U dětí a mládeže se totiž jedná 
o jejich šance v budoucnosti a zdravé dospívání. Abychom toto mohli zajistit, 
budou i ve školním roce 2021/2022 nezbytná ochranná opatření.  
 
Plošné uzavření škol se – ani při stoupajícím počtu nakažených – 
nepředpokládá. Pokud by ovšem obsazenost lůžek v nemocnicích dosáhla meze 
únosného vytížení, muselo by dojít k omezení prezenční výuky. To by potom 
znamenalo, že by se ve Vaší škole opět konala rotační výuka. 
  
Z vědeckých studií víme, že děti a mládež (dospívající) nejsou hybnou silou 
pandemie a jsou virem méně ohrožení než dospělí. Školy však nejsou před 
nákazou chráněny. Proto je důležité, abychom byli nadále opatrní.  
 
Situaci bedlivě sledujeme – v každé škole, každý den. Pokud by došlo 
k lokálnímu propuknutí ve Vaší škole, budeme po dohodě s vedením školy ihned 
přijímat potřebná opatření. Ta zahrnují případně také krátkodobé nařízení 
domácí výuky pro dotčenou školu.  
  
Pokrok v očkování snad přispěje k tomu, aby k této situaci nedošlo. Očkování je 
a zůstává účinnou ochranou před koronavirem. Čím více lidí se ve všech 
oblastech Saska ochrání, tím bezpečnější bude i běžný život ve Vaší škole.   
 
V současné době je nezbytné dodržovat pravidla 3R (ruce, roušky, rozestupy), 
pravidelně větrat a provádět týdenní testování – v závislosti na počtu nových 
případů nákazy. Povinnost testování při vstupu do školy odpadá u osob, které 
prodělaly infekci, a u očkovaných, podobně jako v jiných oblastech života.  
 

 
Drážďany,    . srpna 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa: 
Sächsisches Staatsministerium 
für Kultus 
Carolaplatz 1 
01097 Dresden 
 
www.smk.sachsen.de 
 
Dopravní spojení: 
Tramvajovými linkami 
 č. 3, 7 a 8 
 
Informace ohledně přístupu k 
elektronicky podepsaným, jakož i 
šifrovaným elektronickým 
dokumentům dostanete na adrese 
www.smk.sachsen.de/kontakt.htm 
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Stálá očkovací komise nyní doporučuje také žákům od 12 let, aby se chránili před koronavirem 
SARS-CoV-2 očkováním. Očkování je samozřejmě zdarma a dobrovolné. Očkování se 
provádí mRNA vakcínou společností BioNTech/Pfizer a Moderna.  
 
Právě děti a mladiství byli v posledních měsících velmi zatíženi. Proto bychom Vám, milí žáci, 
i Vám, milí rodiče, chtěli umožnit rychlé očkování v místě, zejména tam, kde nejsou pro 
každého dobře dostupná očkovací centra.  
 
V zemských okresech můžeme díky spolupráci s německým Červeným křížem zajistit 
očkování na školách. V každém zemském okrese je pro tento účel denně k dispozici mobilní 
očkovací tým Červeného kříže. Naplánovány jsou očkovací termíny dopoledne a odpoledne 
ve všedních dnech ve vybraných školách. Pokud se ve Vaší škole přihlásí více než 80 zájemců 
o očkování, přichází v úvahu očkování přímo na Vaší škole. Prosíme o pochopení – nasazení 
týmů Červeného kříže je realizováno podle časového pořadí vycházejícího z hlášení škol. 
Pracovníci Červeného kříže využijí své kapacity, aby všem umožnili očkování.  
 
Další informace jsou obsaženy v přiložených pokynech.  
 
Věnujte prosím společně čas tomu, abyste si zjistili argumenty pro i proti, například 
prostřednictvím brožury o koronaviru pro děti a mladistvé ministerstva sociálních věcí. 
Rozhodnutí, zda využijete nabídku očkování ve Vaší škole, je na Vás. V Drážďanech, 
Chemnitzu a Lipsku lze využít nabídek očkovacích center i dětských a obvodních lékařů.  
 
Aby bylo možné optimálně plánovat nasazení mobilního očkovacího týmu Červeného kříže, 
potřebujeme Vaši pomoc. Zjišťování, kolik osob má zájem nechat se naočkovat 
prostřednictvím těchto mobilních očkovacích týmů, probíhá na školách do 8. září 2021. 
K tomuto účelu lze využít například přiloženého anonymního dotazníku. Školy poté 8. září 
2021 nahlásí Zemskému úřadu pro školství a vzdělávání počet sečtených osob, které mají 
zájem o očkování. Dodatečné nahlášení je možné do 15. září 2021.  
 
Vám, milí žáci, a tím i Vám, milí rodiče, přinesla pandemie obzvlášť tvrdá omezení a zátěž. 
Velký podíl očkovaných ve Vaší škole a jejím okolí může konečně vrátit do školy normální život 
a jistě také přinést značnou úlevu. Děkujeme všem, kdo nás podpoří v našich snahách 
o bezpečnou prezenční výuku – pokud možno bez omezení – a ochrání sebe i ostatní.   
 

S přátelským pozdravem 
 
 
 
 

Petra Köpping    Christian Piwarz  
Saská státní ministryně sociálních věcí  Saský státní ministr   
a sociální soudržnosti     školství  



 
 
 
 
 

 

Pokyny k nabídce očkování na školách  
 
Přijetí nabídky očkování se samozřejmě zakládá na individuálním rozhodnutí. Přitom je 
nezbytné zvážit argumenty pro i proti, popřípadě do rozhodování zahrnout i ošetřujícího 
lékaře. I nahlášená osoba může kdykoli své rozhodnutí, nechat se naočkovat, vzít zpět. 
 
Pro uskutečnění všech očkovacích termínů budou všichni žáci uvolnění z vyučování, podobně 
jako při nezbytné návštěvě lékaře. 
 
V den očkování prosím dbejte na následující: 

 dostatečně jezte a pijte, 
 vezměte si oblečení, které vám bez problémů dovolí odhalit nadloktí. 

Osoby, které se rozhodly pro očkování, si na termín očkování s sebou přinesou: 
 očkovací průkaz (pokud ho mají), 
 doklad totožnosti nebo kartičku zdravotní pojišťovny, 
 vyplněný a podepsaný informační protokol (příloha 2), 
 vyplněnou anamnézu společně s podepsaným prohlášením o souhlasu (příloha 3). 

 
Ke koronaviru SARS-CoV-2 dostáváte navíc v příloze následující informace:  
  

 Brožura o koronaviru pro děti a mladistvé (příloha 4) 
 
Pro žáky, kteří chtějí využít nabídky očkování ve škole, platí ohledně souhlasu a doprovodu 
stejná pravidla jako v očkovacích centrech: 
 

 U mladistvých od 12 do 15 let je kromě souhlasu obou osob majících právo péče o dítě 
při očkování nezbytná přítomnost alespoň jedné osoby, která má právo péče o dítě. 

 U žáků od 16 let stačí souhlas jedné osoby s právem péče o dítě, přítomnost osoby 
s právem péče o dítě není nezbytná. 

 Plnoletí žáci si podepisují prohlášení o souhlasu sami. 
 
Při očkování ve školách musí doprovázející osoby dodržovat platná pravidla týkající se vstupu 
na školní pozemek podle § 3 Nařízení ohledně koronaviru pro školy a zařízení denní péče 
o děti (SchulKitaCoVO). Rodiče a další doprovázející osoby dostanou zdarma možnost 
poskytnout požadovaný doklad o testování prostřednictvím provedení testu ve škole. 
 
S dokončeným očkováním jsou všechny osoby osvobozené od testování za účelem vstupu do 
školní budovy.  
 
Ve vztahu k zákonnému úrazovému pojištění žáků platí následující:  
 

 Na cestě na místo očkování a při pobytu na tomto místě platí pro žáky zákonné 
pojištění pro případ úrazu; to platí jak pro očkování ve školách, tak pro očkování v rámci 
návštěv očkovacích center za doprovodu vyučujícího.  

 Pro očkování samotné neexistuje žádné zákonné úrazové pojištění (případná 
poškození způsobená očkováním jsou kryta zákonem o ochraně před nákazou). 



 

 

 

Účast na očkování proti koronaviru  
v saských školách  

 

 
Prostřednictvím tohoto dotazníku lze nezávazně projevit zájem o dobrovolnou účast na očkování proti 
koronaviru SARS-CoV-2 ve Tvé/Vaší škole nebo ve škole v blízkém okolí.  
 
To platí i pro zpětnou vazbu rodičů a členů rodiny, kteří se chtějí nechat očkovat v rámci školního 
očkování proti koronaviru.  
 
Vyplněný dotazník lze jednoduše odevzdat třídní učitelce / třídnímu učiteli nebo na sekretariátu školy. 
To je vše.  
 
Pro plánování očkování potřebují mobilní očkovací týmy informaci o počtu žáků, kteří o něj mají 
zájem. Dotazování probíhá anonymně: Na formulář neuvádějte jméno, ani jej nepodepisujte. Pro 
každé dítě odevzdejte jeden dotazník.  
 

Škola 

 

Třída/Kurz 

 

Účast  
žáka 
na očkování   

Uveďte ano nebo ne.   

Účast  
příbuzných/ 
doprovodu na očkování  

Uveďte počet osob. 

 
 

 
 
 
 
 


