
Dobrý den, na základě  zákona 128 o obcích Vás tímto žádám o tyto informace: 

1. Kolik bylo v MSK testovaných dětí na MŠ, ZŠ a SŠ v 1 týdnu v září? 

2. Kolik z toho bylo positivních na covid19? 

3. Kolik dětí je očkovaných? 

4. Kolik uřitelů v MSK je očkovaných? 

5. Kolik občanů MSK je očkovaných? 

6.Kolik je positivních lidí v MSK? 

Předem děkuji za odpovědi 

 

S pozdravem 
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Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 7.9.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost pana 

 (dále 

jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím datové schránky 

   
  

V předmětné žádosti žadatel požádal o poskytnutí následující informace, a to: 

„Dobrý den, na základě zákona 128 o obcích Vás tímto žádám o tyto informace:  

1. Kolik bylo v MSK testovaných dětí na MŠ, ZŠ a SŠ v 1 týdnu v září?  

2. Kolik z toho bylo positivních na covid19? 

3. Kolik dětí je očkovaných? 

4. Kolik uřitelů v MSK je očkovaných? 

5. Kolik občanů MSK je očkovaných?  

6.Kolik je positivních lidí v MSK?  

Předem děkuji za odpovědi“ 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci k bodům 1., 2., 3., 5. a 6. Současně správní 

orgán vydal ve zbyté části (bodu 4.) dne 21.9.2021 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace  

č.j. KHSMS 67541/2021/OV/OPaK. 

 

1. V 1. týdnu měsíce září 2021 bylo v Mateřských školách na území Moravskoslezského kraje otestováno 
celkem 0 dětí. Dále bylo v 1. týdnu v září 2021 otestováno celkem 127 974 žáků ve školských zařízeních 
(ZŠ a SŠ). 
 

2. Pozitivních záchytů pomocí antigenních testů - 31 případů žáků ve školských zařízeních. Pozitivních 
záchytů pomocí PCR testů - 9 případů žáků ve školských zařízeních. 
 

3. K datu 20.9.2021 bylo alespoň první dávkou očkování naočkováno v Moravskoslezském kraji  
celkem 21 714 osob ve věku 0-17 let. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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5. K datu 20.9.2021 bylo v Moravskoslezském kraji podáno celkem 1 195 638 dávek očkování, z toho    

577 476 občanů byla aplikována druhá očkovací dávka. 
 
6.  V 37. týdnů bylo evidováno v Moravskoslezském kraji celkem 482 pozitivních osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1 - DS  

  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 


