
 

V souvislosti s nařízením vlády č. 393 Jihočeská univerzita zajišťuje pro své studenty testování 
prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné 
poskytovatelem zdravotních služeb. Podrobnosti o podmínkách omezení výuky a testování najdete 
ZDE. 

 

Preventivní test nepodstupujte, pokud: 

1) jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula Vám doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 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, 

2) máte vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 
COVID-19, a 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, nebo 

3) máte negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny 
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR k provádění testů (zdravotní pojišťovny proplácejí testy max. jedenkrát za tři dny). 

 

Podmínky pro prezenční účast na vzdělávání a preventivní testování  

Účast na povolených prezenčních 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, 
nebo skutečnost, že se na něj vztahuje některá z výše 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 aj.). 

 

Frekvence testování 

První test se provede první den osobní přítomnosti studenta na vzdělávání. 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. 

Testy se dále provádí jedenkrát za 7 dní. V odůvodněných případech může být interval testování kratší, 
nebo může být upraven podle účasti studenta na výuce nebo zkouškách. 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. 

 

Vyberte si den a čas testování. Dostavte se přesně v uvedený čas na dané odběrové místo. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2AAUB7N
https://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/kalendar/informace-k-omezeni-provozu-na-ju-21-4-2021.pdf
https://regcovid.jcu.cz/
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