
   

          

Podmínky platné v případě prezenční výuky: 

1. 

Maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity 

míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 50 osob, koná-li se 

akce ve vnitřních prostorech. 

Všichni účastníci budou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude 

ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo. 

Všichni účastníci použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 

ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 

účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku 

stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost 

užití ochranného prostředku dýchacích cest. 

 

2.  

Všechny přítomné osoby mají povinnost prokázat, že splňují:   

a/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

nebo 

b/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, 

nebo 

c/ přítomný prokáže, že má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 

provedeném očkování 

• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
SPC uplynulo nejméně 22 dní (prokazuje ambulantní zpráva o poskytnutí první 
očkovací dávky, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
nebo 

• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 
druhá dávka, nebo 

• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,  

• musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, 



   

          

nebo 

d/ přítomný prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u 

ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od 

prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

nebo 

e/ přítomný se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 

hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 

sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 

negativním výsledkem. 
 


