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Vážené kolegyně a kolegové, 
Vážené studentky a studenti, 

 

na základě usnesení vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) jsou pro provoz 
vysokých škol s účinností od 10. 2. 2022 stanoveny níže uvedené podmínky. Oproti dříve zveřejněným 
podmínkám (viz web JU) došlo ke zrušení povinnosti dokládat bezinfekčnost. Další změny jsou v textu 
zvýrazněny. 

Ochrana dýchacích cest 

Všechny osoby musí ve vnitřních prostorách JU používat respirátor nebo obdobný ochranný prostředek (např. 
FFP2 nebo KN 95). Výjimku z této povinnosti mají: 

• akademičtí pracovníci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího 
schématu uplynulo nejméně 14 dní a zároveň nejvýše 270 dní nebo byli očkováni posilovací dávkou, při 
výuce,1 

• studenti, pokud jsou při vzdělávání usazeni na místech a pokud je současně přítomno nejvýše 50 
studentů, 

• studenti při vzdělávací aktivitě, jejíž charakter neumožňuje použití ochranných prostředků (sport, zpěv 
apod.), 

• osoby účastnící se zkoušky, pokud udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. 

Použití ochranných prostředků při praxích se řídi pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti. 

Studium ve studijních programech 

Aktuálně nejsou pro organizaci výuky vyhlášena žádná omezení, není ani nutné prokazování bezinfekčnosti pro 
účely účasti na vzdělávacích aktivitách v rámci vysokoškolského studia. Přesto prosíme o respektování zásady, že 
student nebo vyučující by se měl vzdělávacích aktivit účastnit pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění 
covid-19. Doporučujeme zachovávat rozumná preventivní opatření (rozestupy, používání dezinfekce, omezení 
kumulace většího počtu osob apod.). 

Programy celoživotního vzdělávání, vzdělávací akce a zkoušky pro veřejnost 

• Účast je povolena pouze osobám bez klinických příznaků onemocnění covid-19. 
• S výjimkou praktického vzdělávání a zkoušek, kde to povaha vzdělávací aktivity neumožňuje, účastníci 

musí být usazeni. 
• Všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, a dalších 

výjimek uvedených výše nebo uvedených v příslušném opatření MZ, použijí po celou dobu konání akce 
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle 
příslušných norem (FFP2, KN 95). 

 
1 Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa vyučujícího, je možné, aby vyučující, který 
nebyl očkován a je povinen používat při výuce respirátor, použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za 
podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od studentů. 
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Návrat z cesty do zahraničí a pokyny pro příjezd zahraničních studentů 

Pokud jste se během uplynulých 7 až 10 dní vrátili z pobytu ze země s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým 
a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a délka cesty přesáhla 24 hodin (pokud jste podnikli cestu 
pouze do sousední země), nebo 12 hodin (v případě cesty do ostatních zemí), vztahuje se na Vás ochranné 
opatření MZ k omezení překročení státní hranice České republiky. Vzhledem k tomu, že podmínky se liší podle 
míry rizika země, ze které přijíždíte (viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/), 
seznamte se prosím s relevantními pravidly zde: https://covid.gov.cz/opatreni/zahranici/navrat-ze-zahranici-dle-
rizika-nakazy-v-dane-zemi nebo zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/ 
nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html. 

Aktuální informace pro zahraniční studenty najdete zde: 

• pro studenty zapsané do studia na JU,  
• pro studenty na krátkodobých studijních pobytech (Erasmus aj.). 

Přijíždějícím zahraničním studentům poskytnou aktuální informace také referenti fakult nebo útvaru pro 
zahraniční vztahy rektorátu JU, kteří jejich příjezd na JU zajišťují. 

Antigenní a PCR testování na Přírodovědecké fakultě JU 

Kromě ostatních zdravotnických zařízení je antigenní a PCR testování možné také v Odběrovém místě Laboratoře 
klinické diagnostiky PřF JU. Odběry nově probíhají vedle Budovy C PřF JU. Na testování se registrujte na: 
https://www.prf.jcu.cz/covid/index.php. Antigenní test není hrazen ze zdravotního pojištění, pacientovi bude 
fakturována částka 201 Kč za test. 

V současnosti má nárok na pět RT-PCR testů na přítomnost SARS-CoV-2 za měsíc hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění: 

- osoba do dovršení 18 let věku; 
- osoba, která se nemůže očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit kvůli kontraindikaci (tato 

kontraindikace musí být uvedena v systému ISIN nebo je nutné doložit ji lékařskou zprávou); 
- osoba očkovaná proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou vakcíny (tuto skutečnost je nutné doložit). 

Pokud na daný den nebude volné místo na registraci, napište prosím na: odberycov2@prf.jcu.cz. 

Výše uvedené podmínky jsou účinné do odvolání. V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná 
pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat. 

 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
rektor 
 
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. 
prorektor pro studium 
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