
Vážené klientky, vážení klienti, 

rádi bychom vás na této stránce informovali o aktuálních provozních pravidlech, prosíme vás o jejich 

dodržování a spolupráci. Chceme rozdávat radost tancem, ale zároveň se chovat odpovědně. 

 
 

1. Na lekce přijďte jen, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění. 

2. V souladu s obecnými pravidly pro povinné testování osob se každý klient musí při příchodu do naší 
provozovny prokázat: 

a. potvrzením o dokončeném očkování (NOVĚ: 2 týdny po aplikace 2. dávky u dvoudávkových vakcín) 
b. nebo negativním výsledkem testu z oficiálního odběrového místa na Covid-19, u AG testu ne 

staršího 3 dnů, u PCR testu ne staršího 7 dnů. Na základě změny MZČR nově neplatí domácí 
samotesty či testování z práce. Samotest je již platný pouze v případě, že byl proveden v okamžiku 
vstupu do provozovny. Lze se jím tedy otestovat v případě potřeby při vstupu do našich sálů, cena testu 
je 100,- Kč vč. DPH (nákupní cena), cena testu není zahrnuta v ceně kurzu / vstupenky. Počítejte 
prosím s 15ti minutovým intervalem pro vyhodocení testu a přizpůsobte svůj příchod tomu, abyste 
stihl/a začátek lekce / akce. 

c. nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 ne starší 180 dnů (pozitivní výsledek testu) 

Máte-li v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci Tečka, je to vůbec nejsnazší způsob, případně stačí 
vyfocený certifikát uložený v mobilu nebo jeho papírová kopie. Nemusíte nám potvrzení odevzdávat, jen 
kolegové při kontrole u vstupu musí zkontrolovat splnění jedné z podmínek. 

3. Všechny osoby v prostoru provozovny musí mít ústa a nos zakryty respirátorem či jiným ochranným 
prostředkem v souladu s pravidly platnými napříč ostatními sektory. Během pohybové aktivity 
(tance) není ochrana dýchacích cest povinná. Při příchodu, odchodu a během pohybu ve společných 
prostorách (šatny, toalety apod.) je však respirátor nadále povinný. 

4. Bezprostředně po vstupu do našich prostor prosím použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, 
Dodržujte prosím pravidla maximálního možného odstupu od ostatních klientů a personálu. 

5. V případě, že se v sále střídá více skupin za sebou, musí být po skončení lekce a odchodu předcházející 
skupiny nejprve sál důkladně vyvětrán a teprve poté bude umožněný vstup následující skupině. Do sálu 
proto prosím vstupujte až na základě pokynu našeho personálu. 

Z nařízení vlády 

6. 16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a 
venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných 
činnostech, je-li to vyžadováno Cmto mimořádným opatřením: a) osoba 
absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s negaRvním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 
hodinami rychlý anRgenní test (RAT) na přítomnost anRgenu viru SARS-



CoV-2, s negaRvním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, 
nebo c) osoba byla očkována proR onemocnění covid-19 a doloží národním 
cerRfikátem o provedeném očkování nebo cerRfikátem o provedeném 
vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním cerRfikátu EU 
COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného 
očkovacího schématu; za národní cerRfikát o provedeném očkování se 
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce 
oprávněným subjektem působícím v třeC zemi, jehož vzor je zveřejněn v 
seznamu uznaných národních cerRfikátů na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí 
obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání 
vakcíny, idenRfikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být 
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za 
předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem 
obsahujícím očkovací látku proR 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 použiC; nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené 
onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního poziRvního 
rychlého anRgenního testu (RAT) na přítomnost anRgenu 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 anRgenní test (RAT) na 
stanovení přítomnosR anRgenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování 
(použiC laickou osobou), jehož výsledek je negaRvní; obdobné plaC, pokud 
osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý anRgenní test (RAT) za 
dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- 1 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o 
rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních cerRfikátů o 
očkování, o testu a o zotavení v souvislosR s onemocněním COVID-19 
(digitální cerRfikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu 
během pandemie COVID-19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a 
uznávání interoperabilních cerRfikátů o očkování, o testu a o zotavení v 
souvislosR s onemocněním COVID-19 (digitální cerRfikát EU COVID) ve 
vztahu ke státním příslušníkům třeCch zemí s oprávněným pobytem nebo 
bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19. line 
služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho 



negaRvní 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 anRgenní test (RAT) na stanovení přítomnosR anRgenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použiC laickou osobou, s negaRvním 
výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. 
čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 


