INFORMACE K POŘÁDÁNÍ KONGRESŮ, VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A ZKOUŠEK
V PREZENČNÍ FORMĚ OD 1. ZÁŘÍ 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. srpna 2021 a
na usnesení vlády č. 714 bylo vydáno:
▪

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování
služeb, a to s účinností od 1. 9. 2021 ZDE
Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění v rámci realizace kurzů DVPP a rekvalifikací následující:
o

Konání kurzů ve vnitřních i vnějších prostorách
▪ Od 1.9.2021 nadále platí, že lze konat vzdělávací akce, včetně praxí, a zkoušky v prezenční formě, a
to tak, že:
a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 účastníků musí všichni účastníci
splňovat podmínky podle bodu I/16 (zjednodušeně OTN),
b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných účastníků, musí 3000
účastníků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí
minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) (ukončené
očkování) nebo d) (prodělaná nemoc v ochranné lhůtě) a zbývající část kapacity může být
obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) (platný RT-PCR test)
nebo b) (platný rychlý antigenní test),
c) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16,
d) organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16
kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní
plochy musí být nejméně 2 m.
▪ Nošení ochranného prostředku se řídí obecným mimořádným opatřením k povinnosti nošení
ochranného prostředku. Obecně tedy platí, že
o

o

o
o

ve vnitřních prostorech staveb při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách
v prezenční formě, je každý povinen nosit 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 (např. FFP2,
KN 95),
povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se nevztahuje na pedagogické pracovníky
při poskytování vzdělání (tedy např. na pedagogické pracovníky v DVPP, pokud zrovna
poskytují vzdělávání účastníkům seminářů apod.),
povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se dále nevztahuje ani na osoby přednášející,
povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se pak plošně nevztahuje na osoby, které
nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích
cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením;
tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle
tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je

v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli
ochranný prostředek dýchacích cest.
▪ Osoby účastnící se těchto kongresů, vzdělávacích akcí, včetně praxí a zkoušek, kurzů musí splnit
podmínky stanovené v mimořádném opatření, tj. musí jít o osobu bez klinických příznaků
onemocnění COVID-19 a osoba musí splňovat jednu z podmínek stanovených v bodě I/16 tohoto
mimořádného opatření:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie
o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné
potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi
jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje
o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného
potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem
i)
obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení
(ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu
i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací
pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní;
obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru
zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže
absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních
služeb, nebo
f)
osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost
se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo
potvrzením školy (nicméně zde upozorňujeme, že taková osoba musí být žákem školy, ve které
se provádí testování – tj. ZŠ, SŠ, konzervatoř).
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