
Doporučení (rámcový návrh ČUS) 

jak využít otevření škol k otevření sportovišť a umožnění činnosti klubů 

 

 

STÁVAJÍCÍ SITUACE AMATÉRSKÉHO SPORTU (ORGANIZOVANÉHO) 

• Sportoviště, venkovní i vnitřní, jsou řadu měsíců zavřená, nebo je možné venku sportovat ve dvojicích. 

• Nastavená omezení znemožňují dětem a mládeži volnočasové organizované sportovní aktivity v klubech. 

• Nemožnost sportovat v klubech je pro děti stresujícím faktorem, zhoršující jejich fyzický i psychický stav. 

• Kluby jsou schopné zajistit dodržování a kontrolu hygienických opatření, bude-li umožněna jejich činnost.  

• Je žádoucí umožnit sportovním klubům činnost s využitím pravidelného Ag testování na Covid-19 

 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ VE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  

• Vláda a MŠMT připravují podmínky pro umožnění prezenční výuky s využitím pravidelného testování žáků. 

• Ag testy jsou stále dostupnější a testování je jednodušší, negativní test umožní účast na prezenční výuce. 

• Absolvování testů pro školní docházku bude jistě evidováno, může být potvrzeno školou nebo rodiči. 

• Žáci škol s potvrzeným platným negativním testem jsou způsobilí pro společnou výuku i sportovní aktivity. 

• Vedle negativního testu budou pro prezenční výuku platit i další hygienická opatření. 

 

NÁVRH NASTAVENÍ PODMÍNEK PRO ÚČAST DĚTÍ NA ORGANIZOVANÉM SPORTOVNÍM TRÉNINKU 

• Žáci škol / učilišť, budou absolvovat pravidelné testy pro školu, což lze opakovaně písemně potvrzovat. 

• Sportovní kluby jsou schopné potvrzení o negativním testu evidovat, a testovaným umožnit řízené sportování.  

• Uznatelná doba platnosti testu může být stejná jako pro školní docházku. 

• Účast na organizované sportovní činnosti by měla být umožněna i po potvrzení platného testu z centrální státní 

sítě, popř. testů zaměstnavatelů. 

• Platný Ag test musí být povinný pro všechny účastníky organizované činnosti v klubu – trenéři, doprovod, atd. 

• Podmínkou organizované činnosti v klubech budou, vedle kontroly testů, další daná hygienická opatření. 

 

KOORDINACE PŘÍPRAVY PODMÍNEK OTEVŘENÍ ŠKOL A ORGANIZOVANÉHO AMATÉRSKÉHO SPORTU 

• Podmínky a metodiku k umožnění prezenční výuky připravuje pro vládu MŠMT ČR 

• NSA by v návaznosti na dokumentaci MŠMT a MZ ČR ke školám připravila metodiku pro činnost klubů, podobně 

jako připravila metodiku pro PES 

• Metodika může být a v součinnosti se svazy nastavena podle charakteru sportů   

• Na pilotním projektu vybraného vzorku se může proveditelnost testovat i před otevřením škol. 

• Podmínky pro umožnění činnosti sportovních klubů by kopírovaly podmínky pro školy dle epidemické situace 

• Připravené a s MZ ČR zkonzultované podmínky pro umožnění činnosti klubů by projednala vláda bezprostředně 

po schvální podmínek pro umožnění prezenční výuky na školách, aby mohly platit současně.  

 

Návazně na povolení činnosti sportovních klubů s využitím Ag testů a dalších souřadných hygienických 

podmínek, by mohly být v součinnosti se sportovními svazy připraveny i podmínky pro obnovení pozastavených 

soutěží a také podmínky pro provozování neorganizovaného sportu včetně komerčních sportovišť a sportovních 

akcí pro veřejnost. 
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