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Oznámení České vitreoretinální společnosti k podmínkám konání XI. 
ročníku VR školy 2021 
 
 
 

Vážení účastníci XI. Vitreoretinální školy,  

v návaznosti na první informaci o plánovaném průběhu XI. ročníku Vitreoretinální školy, 
kterou jste již obdrželi od paní Ing. Michaely Novákové, Vám nyní zasíláme důležité 
oznámení a specifikaci pravidel, která jsou nutná pro uspořádání naší akce. 

Termín konání: 2. 6. 2021 - 5. 6. 2021  

Místo: Hotel Monínec 

Odborná akce je pod garancí České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální 
společnosti. Všichni účastníci VR školy obdrží certifikát o absolvování Vitreoretinální školy.  

Jak jsme Vás již informovali je letošní ročník specifický s ohledem na epidemiologickou 
situaci a nutnost dodržování hygienických pravidel a opatření.  

ČVRS jako organizující společnost požádala o stanovisko úřad Hlavní hygieničky ČR 
(viz dokument: 007-2021-žádost-VR škola-HH ČR). S potěšením Vám můžeme sdělit, že 
na naši žádost bylo v minulých dnech odpovězeno kladně (viz dokument: 007-
MZDRX01G1ZH2). 

Při registraci se musí všichni účastníci prokázat jedním ze tří možných dokumentů: 

1) certifikát o dokončeném očkování proti COVID-19  
2) doklad o prodělání nemoci COVID-19 (PCR test) v posledních 90-ti dnech 
3) PCR negativní test mladší 48 hodin 

Jeden z těchto dokladů si v kopii přivezte sebou. Kopie bude vybrána a uložena po celu dobu 
konání akce u registračních archů. V případě, že se neprokážete jedním z těchto 
dokumentů, nebude Vám umožněna účast na VR škole. Bylo by maximálně nekolegiální, 
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kdybyste tímto způsobem blokovali místo někomu z náhradníků, na které se letos 
nedostalo. 

Je také nutné, abyste si přivezli své respirátory. Ze strany organizátora nebudou k dispozici. 

Je naším společným zájmem, aby škola proběhla s vysokou odbornou úrovní, v přátelském a 
bezpečném prostředí pro všechny účastníky.  

Jsme skutečně nesmírně šťastní, že první kompletně „svobodnou“ akcí bude naše škola, 
těšíme se na Vás všechny a věříme, že pochopíte všechna nutná opatření. 

 
 
 
 
 
 

MUDr. Pavel Němec 
Prezident ČVRS 

 
 
 


