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Ochrana Vašeho zdraví je pro nás prioritou 

 
Aktuální opatření vlády k organizaci vzdělávacích akcí platná ke dni 22. 11. 2021: 
 
V Opatření vlády čj.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021, účinném od                    
22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání  se stanoví podmínky pro konání koncertů a jiných 
hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, 
sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, 
vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které 
jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že se 
 

a) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci, 
posluchači nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické příznaky 
onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více 
než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené 
v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se dané akce v 
rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby 
nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné 
školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto 
akcí,  

b) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, 
při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění 
podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 
I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,  

c) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo 
sportovní plochy musí být nejméně 2 m. 

 

Podmínky pro vstup podle bodu I/17: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, (týká se osob do dovršení 18 let věku, nebo 

osob, které se nemohou podrobit očkování)  

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19,  

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19.  
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Prosím, NENAVŠTĚVUJTE kurz či zkoušku, pokud: 
 

• jste v karanténě, nebo 

• jste byli v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, u které je podezření na nákazu 
koronavirem, 

• jste nachlazení, máte teplotu, dýchací potíže nebo máte příznaky chřipky. 

 

Pokud bude na vzdělávací akci přítomno více než 20 osob, budeme postupovat dle tohoto 

opatření.  

Kurzů nad 20 osob se nebudou moci zúčastnit neočkovaní prezenčně, ale budou mít možnost 

připojit se online.  

U zkoušek je nutná fyzická přítomnost uchazeče; žádnou zkoušku nelze provést online.  

U zkoušek je přítomno max. 13 osob (9 uchazečů, tříčlenná zkušební komise a administrátorka 

zkoušky), čili se jí mohou účastnit i neočkovaní. 

 

Vždy budeme dodržovat protiepidemická opatření vyhlášená vládou ČR. 
 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás. 

 

 

 

Ing. Hana Martinát Loudinová, v. r.  
jednatelka 
 

 

V Brně dne 23. 11. 2021. 


