Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,
na základě usnesení vlády ČR č. 393 ze dne 19. dubna 2021, k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
(dále jen „MZ“), shrnujeme, jaká aktuálně platí omezení z hlediska provozu JU a jaká nová opatření musí být
přijata. Povolena byla praktická výuka pro studenty posledních ročníků. Důležitou změnou je zavedení
povinnosti testování studentů.
Nadále se až na uvedené výjimky zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání
na výuce. Dále není možné konat zkoušky pořádané pro veřejnost, s výjimkou zkoušek z profesních kvalifikací
a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.
Povoleny jsou tyto prezenční vzdělávací aktivity:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

účast na zkouškách a dalších formách ověřování výsledků studia s max. 10 účastníky zkoušky v jeden
čas v jedné místnosti;
individuální konzultace a další aktivity související se zpracováním kvalifikačních prací;
praktická výuka studentů posledních ročníků, tj. semináře a cvičení, které z povahy předmětu nelze
nahradit distanční výukou, přičemž výukou pro poslední ročníky se rozumí výuka předmětu, u kterého
je v IS STAG uvedeno, že je doporučen pro poslední ročníky některého studijního programu, nebo na
kterém je zapsán alespoň jeden student, který je v ročníku odpovídajícím poslednímu roku standardní
doby studia příslušného studijního programu nebo v ročníku vyšším (účast na prezenční výuce
takového předmětu je povolena všem studentům, kteří mají předmět zapsán, a to bez ohledu na dobu,
po kterou jejich studium trvá);
klinická a praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů;
pedagogická praktická výuka a praxe studentů v mateřských, základních a středních školách nebo
školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
praktická výuka a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních;
praktická příprava na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách;
praxe studentů, kde to provoz příslušných pracovišť s ohledem na pandemickou situaci umožňuje;
přijímací zkoušky za účasti nejvýše 20 osob v místnosti (uchazeči předloží doklad 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,
nebo doklad o prodělaném onemocnění covid-19, nebo certifikát MZ o provedeném očkování).

V rámci výuky není povolen zpěv a sportovní činnosti, 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.
Účast na výše uvedených vzdělávacích aktivitách je umožněna pouze tehdy, pokud student nemá příznaky
onemocnění COVID-19.
Pro účast na hromadných prezenčních vzdělávacích aktivitách a zkouškách (vč. státních závěrečných zkoušek)
se navíc 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 (praxe 1 aj.).
V případě obnovení prezenční výuky bude fakulta studenty informovat o novém nastavení rozvrhu výuky, aby
nedocházelo ke kolizi výuky prezenční a distanční, dle již zavedených zvyklostí. Zároveň fakulta studentům sdělí
informace k zajištění testování.
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.

1

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.
V úvahu připadají tyto způsoby testování zajišťované JU:
•

•
•

antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro
sebetestování nebo povolené MZ k použití laickou osobou (budou k dispozici na fakultách
a v ubytovacích zařízeních JU),
testování prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb,
testování prostřednictvím RT-PCR testů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Při testování je třeba zajistit, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování většího počtu osob nebo k jinému
rizikovému chování, které by mohlo vést k šíření onemocnění covid-19.
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.
Ověření identity studenta se provádí pomocí univerzitního průkazu studenta. Nemá-li student průkaz při
testování k dispozici, může svoji identitu prokázat jiným dokladem totožnosti. Prokázání totožnosti studenta je
nutnou podmínkou provedení a evidence testu.
Po provedení testu student obdrží potvrzení uvedené v příloze, nebo jiné adekvátní potvrzení odpovídající
provedenému testování (viz výše uvedené možnosti), aby mohl provedení testu doložit před účastí na výuce nebo
zkoušení. Student potvrzení obdrží i v případě pozitivního výsledku testu.
Student je povinen vyplnit čestné prohlášení o provedeném testování. Vyplněné čestné prohlášení slouží
následně k vyúčtování nákladů testování. Součást JU, na které je testování provedeno (fakulta, případně KaM JU),
zajistí evidenci čestných prohlášení a vykazování statistik provedených testů dle opatření MZ.
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.

Jak doložit splnění podmínky k účasti na hromadné výuce nebo zkoušce
Splnění podmínky testování nebo příslušné výjimky z této povinnosti student doloží vyučujícímu nebo
zkoušejícímu:
•
•

•

•

potvrzením vydaným na základě testování provedeného na JU (viz výše),
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 168 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně
platného mimořádného opatření MZ k provádění testů,
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 90 dní, nebo
certifikátem MZ o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace druhé dávky
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Ostatní informace (beze změny oproti dříve vyhlášenému)
Ubytování na kolejích a provoz Akademické knihovny se řídí režimem uvedeným v příslušných rozhodnutích
ředitele KaM a ředitelky AK JU.
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.
Výše uvedené je aktuálně vyhlášeno s účinností do odvolání (podmínky pro výuku jsou účinné od 26. dubna,
preventivní testování se provádí od 24. dubna 2021). 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
Příloha: Vzor potvrzení o provedeném preventivním antigenním testu.

POTVRZENÍ
o provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 laickou osobou

CERTIFICATE
of antigen test performed to ascertain the presence of the antigen of the SARS-CoV-2 virus
performed by a non-professional
Níže uvedený student v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZ ČR podstoupil
preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolen MZ ČR k použití laickou osobou.
The student identified below has undergone a preventive test performed to ascertain the presence of
the antigen of the SARS-CoV-2 virus that is intended for self-testing or authorised by the Ministry of
Health of the Czech Republic for use by a non-professional in accordance with the current
extraordinary measure of the Ministry of Health of the Czech Republic.
Jméno a příjmení studenta/Name and Surname:

……………………………..……………………………………

Univerzitní číslo studenta/University student number:*) ……………………………..……………………………………
Datum provedení testu/Date of testing:

……………………………..……………………………………

Výsledek testu (označte)/Test result (select one):

꙱ negativní/negative ꙱ pozitivní/ positive

Potvrzení vyhotovil(a) a za správnost odpovídá/The following person prepared the certificate and
bears responsibility for the veracity of information completed:
Jméno a příjmení/Name and Surname:

……………………………..……………………………………

Podpis pověřené osoby/Signature of the authorised person: ….….……………..……………………………………
*) V případě, že není známo, je možné nahradit univerzitní číslo studenta datem narození a označením fakulty studenta.
*) Should it not be known, the University student number can be replaced by the date of birth and indicating the faculty of
the student.

