
 
 

PODMÍNKY PRO STUDENTY kurzů pro DOSPĚLÉ 
a TEENS ve věku od 18 let 

 
Každý student musí splňovat jednu z níže uvedených 

podmínek uvedenou v Mimořádném opatření Ministerstva 
zdravotnictví: systém O-N 

 
1. jsem očkován(a) proti onemocnění COVID-19 a mohu toto doložit 
národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním 
certifikátem o dokončeném očkování a od aplikace druhé dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 
14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,  

 
2. prodělal(a) jsem laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 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 180 dní. 
 

 
Osoby, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci a 
doloží to lékařským potvrzením a osoby, které zahájily očkování, 
mohou doložit potvrzení o absolvování PCR testu s platností nejdéle 
72 hodin. 

  
  
  

 Žádáme všechny studenty o dodržování těchto 
nařízení. Děkujeme. 

 



PROVOZNÍ PODMÍNKY FRESH SCHOOL 

VSTUP do prostor FRESH SCHOOL je umožněn POUZE STUDENTŮM,  
nikoli rodičům. Prosíme rodiče, aby na své děti čekali před vchodem. 

Do školy vstupujte vždy NEJDŘÍVE 5 MINUT PŘED ZAHÁJENÍM KURZU, nikoli dříve. 

kurz od 14,00 – příchod 13,55 
kurz od 15,45 – příchod 15,40 
kurz od 17,30 – příchod 17,25 

Všichni účastníci jsou povinni nosit ve společných prostorách 
(chodby, toalety) respirátor, děti mohou roušku. 

Po ukončení kurzu je NUTNÝ NEPRODLENÝ ODCHOD ze školy i z budovy, abychom předešli 
shromažďování studentů na chodbách a učebny mohli řádně vyvětrat. 

kurz do 15,30 – odchod nejpozději do 15,35 
kurz do 17,15 – odchod nejpozději do 17,20 
kurz do 19,00 – odchod nejpozději do 19,05 

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

Dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici na chodbě školy u vstupu a toaletách. 

Přesuny skupin studentů bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi 
skupinami. 
Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou s dezinfekcí a jednorázovými 
papírovými ručníky. 
Dezinfekce povrchů bude prováděna několikrát denně. Úklid a dezinfekce toalet minimálně 
jednou denně. 

 

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat stanovené  
PROVOZNÍ PODMÍNKY A HYGIENICKÁ PRAVIDLA. 

Děkujeme. 
 


