
VÁŽENÍ POSLUCHAČI JAZYKOVÝCH KURZŮ 

Počínaje pondělím 24. května 2021 se všechny kurzy opět otevírají dle standardního 
rozvrhu za dodržení všech hygienických opatření, která jsou zmíněna níže ve výňatku 
z materiálu MŠMT ČR. 

• maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % 
celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně 
vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob, koná-li 
se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve 
vnějších prostorech s tím, že  

a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v 
bodu I/18 (viz dále), a použijí, a to i při pohybu venku bez ohledu na délku 
rozestupů, po celou dobu respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let, 
kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby podle bodu 3 
mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest (viz ZDE a ZDE), 
které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby s poruchou intelektu, osoby 
během cvičení, po dobu nezbytnou při konzumaci jídla a pití),  

b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo 
praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude 
vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené 
sedadlo,  

• podmínky stanovené v bodu I/18, které musí být také splněny jsou  

 osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na 
přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na 
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, 
nebo o osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR  

 provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace 
druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  

 osoba prodělala 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,  

 přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění 
COVID-19. 

 

Potvrzení o testování/absolvovaném očkování/prodělané nemoci bude třeba předložit 
na recepci školy před vstupem do budovy 


