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Vážené kolegyně a kolegové, 
Vážené studentky a studenti, 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) ze dne 27. května 2021, č. j. MZDR 
14600/2021-13/MIN/KAN a mimořádného opatření MZ, č. j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, kterými se mění 
podmínky provozu vysokých škol a některá dříve vydaná opatření týkající se testování a prokazování bez-
infekčnosti studenty, uchazeči o studium a účastníky programů celoživotního vzdělávání a dalších vzdělávacích 
akcí pro veřejnost, shrnujeme aktuálně platná opatření v této oblasti. Změny oproti aktuálně vyhlášenému jsou 
zvýrazněny podtržením. 

Studium ve studijních programech 

• Při výuce, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi 
jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.  

• Účast na vzdělávacích aktivitách je umožněna pouze tehdy, pokud student nemá příznaky onemocnění 
COVID-19 a předloží doklad o provedeném preventivním testu s negativním výsledkem, nebo doklad 
o příslušné výjimce z nařízení o preventivním testování (podrobněji viz níže). 

• Sportovní činnosti se mohou konat bez omezení v rámci studijních programů, ve kterých jsou tyto 
činnosti stěžejní součástí studijního programu. V ostatních studijních programech jsou sportovní činnosti 
možné ve vnějších prostorech bez omezení, ve vnitřních prostorech pouze za podmínky, že na 1 osobu 
připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině 
a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; nově je povolena přítomnost v prostorách šaten, 
nadále se zakazuje přítomnost v jiných vnitřních prostorech, jako jsou sprchy apod. 

• V rámci výuky není povolen zpěv, s výjimkou studijních programů, ve kterých jsou tyto činnosti stěžejní 
součástí studijního programu; zpěv je případně povolen za osobní přítomnosti nejvýše 6 studentů 
v místnosti. 

• Prosím, respektujte rovněž aktuálně uplatňovaná nařízení a doporučení ohledně ochrany dýchacích cest, 
používání desinfekce apod. V budovách JU se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, 
KN 95). Výjimkou mohou být vzdělávací aktivity (zkoušky), jejichž charakter neumožňuje nošení 
ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). V případě aktivit, kdy je 
nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný 
prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od 
studentů. 

• Pro účast na hromadných prezenčních vzdělávacích aktivitách a zkouškách (vč. státních závěrečných 
zkoušek) se požaduje, aby student doložil, že podstoupil preventivní test s negativním výsledkem 
(podrobněji dále), nebo skutečnost, že se na něj vztahuje některá z dále uvedených výjimek. Potvrzení o 
preventivním testování nebo splnění výjimky z testování není vyžadováno při účasti na individuální 
konzultaci, individuální výuce nebo jiné individuální činnosti (praxe1 aj.). 

Přijímací zkoušky 

• Přijímací zkoušky mohou být konány prezenčně, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 
1,5 metru. Uchazeči doloží bezinfekčnost (podrobněji viz níže). 

Účast na akademických obřadech (promoce apod.) 

Účast na akademických obřadech je povolena za těchto podmínek: 

• Maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení. 
• Celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 250 osob. 

 
1 Podmínky uskutečňování praxí, vč. případného požadavku podrobit se testování analogicky k testování zaměstnanců, se řídí 
pravidly pracoviště, kde student praxi vykonává. Testování pro účely praxí není plošně nařízeno. 
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• Všechny přítomné osoby prokáží bezinfekčnost (podrobněji viz níže). 
• Všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí do dvou let (včetně), použijí po celou dobu konání obřadu 

ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle 
příslušných norem (FFP2, KN 95). 

• Všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy 
ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo. 

Programy celoživotního vzdělávání, vzdělávací akce a zkoušky pro veřejnost 

Prezenční konání kurzů celoživotního vzdělávání, jiných vzdělávacích akcí a zkoušek pro veřejnost je možné s tím, 
že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení 
a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší 
než 250 osob. Dále je nutné splnit tyto podmínky: 

• Účast je povolena pouze osobám bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 
• Všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 

ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95). Výjimkou 
mohou být vzdělávací aktivity (zkoušky), jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 
(zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). V případě aktivit, kdy je nezbytné, aby účastník při výuce 
viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, 
a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od účastníků.  

• Všichni účastníci musí být usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že 
s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně 
jedno neobsazené sedadlo. 

• Všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí do 6 let, doloží bezinfekčnost (podrobněji viz dále).  

Pravidla pro testování studentů 

První test se provede první den osobní přítomnosti studenta na fakultě, případně na kolejích nebo v jiném 
ubytovacím zařízení JU, pokud je zde student ubytován dříve, než absolvuje test před výukou na fakultě. Student, 
který je ubytován v ubytovacím zařízení JU, je povinen podrobit se testu při příchodu do ubytovacího zařízení, 
pokud je v něm osobně přítomen dříve než na vzdělávání.  

Testování není nutné v případě, že student může doložit skutečnosti uvedené dále. 

Na Jihočeské univerzitě je zaveden tento systém testování: 

• Centrální systém testování prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2 prováděného poskytovatelem zdravotních služeb. K testování je nutné se přihlásit 
prostřednictvím rezervačního systému: https://regcovid.jcu.cz/. Centrální systém testování je k dispozici 
pouze studentům s platným zdravotním pojištěním, které pokrývá také preventivní testování (student 
má přiděleno rodné číslo / číslo pojištění). K preventivnímu testování je možné se registrovat max. 
jedenkrát za tři dny (zdravotní pojišťovny proplácejí testy max. jedenkrát za tři dny). 

• Přírodovědecká fakulta zajišťuje testování svých studentů. 
• Antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování 

nebo povolené MZ k použití laickou osobou. Tyto testy jsou k dispozici na fakultách a v ubytovacích 
zařízeních JU jako rezervní řešení v odůvodněných případech. Informace o této možnosti testování 
podají studentům fakulty a KaM. V případě sebetestování je student povinen vyplnit čestné prohlášení 
o provedeném testování. 

Testy se provádí jedenkrát za 7 dní. V odůvodněných případech může být interval testování kratší (může být 
zkrácen z provozních důvodů, zejm. s ohledem na předcházení kumulaci osob při testování), může být upraven 
podle účasti studenta na výuce nebo zkouškách, v závislosti na doložení provedeného testu dle podmínek níže 
apod. Nutné je zachovat podmínku testování nejpozději v den výuky nebo zkoušení, a to před účastí na hromadné 
výuce nebo zkoušení, pokud test nebyl proveden v předchozích šesti dnech. Studenti ubytovaní v zařízeních JU 
mají povinnost podrobit se pravidelnému testování i v případě, že se neúčastní prezenční výuky. 

https://regcovid.jcu.cz/
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V případě, že je výsledek testu pozitivní, je student povinen: 

• Bezodkladně opustit prostory JU nebo jiného místa, ve kterém probíhá vzdělávání, a prostory 
ubytovacího zařízení JU; nelze-li jinak, nemusí opustit ubytovací zařízení JU a dále se postupuje podle 
Metodického pokynu ke stanovení podmínek nařízené karantény a izolace zaměstnancům a studentům JU.  

• Telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu svého 
praktického lékaře. Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní 
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního 
testu je povinen absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

• Informovat fakultu (prostřednictvím e-mailu zaslaného své studijní referentce nebo jiným obvyklým 
dálkovým způsobem komunikace) o tom, že výsledek preventivního antigenního testu nebo 
konfirmačního RT-PCR testu provedeného na JU nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb (viz 
dále) byl pozitivní. JU je povinna v případě pozitivního výsledku testu bezodkladně kontaktovat Krajskou 
hygienickou stanici a poskytnout jí veškerou součinnost. 

Dokládání bezinfekčnosti za účelem účasti na hromadné výuce nebo zkoušce 

Splnění podmínky testování nebo příslušné výjimky z této povinnosti student doloží: 

• potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou 
starší než 168 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření MZ k provádění testů v rámci systému testování na JU nebo jiným 
poskytovatelem zdravotních služeb, 

• potvrzením vydaným součástí JU na základě provedeného sebetestování (v rámci systému testování na 
JU viz výše), 

• dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace 
podle platného mimořádného opatření MZ 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, nebo 

• dokladem o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud: i) od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen 
„SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od 
aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 
22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Potvrzení o testování provedeném formou sebetestování u zaměstnavatele studenta mimo JU nemůže být 
akceptováno. 

Dokládání bezinfekčnosti uchazeči o studium v rámci přijímacích zkoušek 

Splnění podmínky testování nebo příslušné výjimky z této povinnosti uchazeč o studium doloží: 

• dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním 
přijímací zkoušky,  

• dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 osvědčujícím, že i) od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne 
více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v 
případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud 
byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

https://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kalendar/13-4-2021-metodicky-pokyn-ke-stanoveni-podminek-karanteny.pdf
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• potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž u této osoby uplynula 
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 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. 

Dokládání bezinfekčnosti v rámci uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, vzdělávacích akcí 
a zkoušek pro veřejnost 
 
Všechny přítomné osoby předloží: 

• potvrzení o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeném nejdéle 
před 7 dny, nebo 

• potvrzení o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném 
nejdéle před 72 hodinami, nebo 

• doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 osvědčující, že i) od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 
90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla 
aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

• potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž u této osoby uplynula 
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 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. 

 

Výše uvedené změny 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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	 dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
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	 potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž u této osoby uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru ...
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