
Třídní schůzky a jiné akce školy pořádané pro veřejnost (např. dny
otevřených dveří}

" Tiídní schŮakY jsr:u svyrn charakterem pCI§tlzovány jakr: veřeiné nebo soukromé
akce, Při nichŽ dochází ke kumulaei osob na jeclnom místč, jako jsou zejména
sPolkovÓ, sPoňovrlí, kultr.;rní apcd. a řícjí se tecly pndle bodŮ 13i::lrr*r*'óry,q?K}.
,;z*ryť.i*íx, ve znění lru.r:r,r.x*:r:p'l:t;:-*s;*§gr.},},, z* kŤe róho vyplývá přeáevšim toto

' V PříPadě, Že se třídních schůzek najednou {v jedné místnosti) účastní vice
než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prókázaly jednou z *w.*ry?w,§k* Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak
splnění podrnínek a osobám účastnícím se tóto
prokázat se splněním podnrínek.

obecnó povinnost kontrolovat
akce je stanovena povinnost



Podmínky pro vsťup osob do některych vnitřních a venkovních
prostor nebo pr§ účast na hramadnýctl akcíctt nebo jiných
činnostecít

1::/lr!:ra"ilt2ry*--pa/íprj, v8 znění rn:r:_gťwln,.*k1* *ze?.{qn?., xtan*ví v bodě l/1§ tyto
PodmínkY Pro vstup osob do néXte;Ých ,"Ítř"'rÁ , u"nkounich [rostor nebo
Pro ÚČast na hromadných akcích nebo .liných činnostech, a to tak, že je
umcžněn vstuB nebo učagt pokuel

§ o§oba absolvovala nejdéle přes 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
§AR§-CoV-Z s negativním výsledkem, nebo

* osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na příton,lnost antigenu viru
§AR§-CoV-Z s negativním výsledkem, nebo

§ osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloži národním certifikátem o
provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u
očkování uplynulo:

* osobá byla očkována proti onemocněni covid-19 a doloží národnim certifikátem
o Provedeném oČkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle
nařizeni Evropské unie o digitálním certifikátu EU covlDi'j, za 

-podmínky,

Že uPlYnulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

:)' Z& národni certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení
vYdané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektórn působícím v třeti
zemi, 1ehoŽ Vžůr Je zveřejněn v §*zRamil uxnaných náradních cerliťikátů nainternetových siránkách Ministe rstva zcJravotnictví Č*skó re pubiiky;

=> písemné potvrzení
vakcíny, datu podání
údaje nrusí být možnó
předpckladu_ bylo provedeno:

a) léČivým Připravkem obsahujicim očkovací látku proti covid-19, kterórnu byiauděiena registrace podle nnříz*ní (§s) č, 726naa4, nebob} léČivým přípravkem, jehož výroba je v soulaclu s patentem léčivého
PříPravku Pcdie b*du a), pokurJ .!e t*nto lóčivý přípravek zároveň schválen §větovou
zdravotnickou organizací pro nouzovó použiti; nebo§ o§oba Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platnóho nrimoř*dnóhc opatřeni h{ini*terstva zdravotnictví a od prvního
Pazitivního rychlóho antigenního testu (RAT) nn přít*nnost antigenu viru §AR§-CoV-2
neba RT-PCR testu na g:řítomnost viru §,AR§-CcV-2 neuplynulo více než í80 dní,
nebo

a osOba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomn<lsti
antigenu viru §AR§-CoV-2 určený pro sebetestování (pcužití laickct"l osobou), jehož
výsIedek je negativní, abdobne piail, pekud oscba na mistě pnckáže, že podstoupila
rYchlý antigenní test (RAT) za dczoru zdravntnickóhn pracrvníka prostťednictvírn on-
line sluŽbY n*jdól* př*d 24 hotjinarni a prukáže *bsolvování tohoto testu a jeho
negativní výsledek potvrzením paskytcvatelc zdravotních služeb,

musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto
ovóřit dálkovýrn přístupem přímo z písemnóho potvrzení, za
že ačkováni


