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Příloha 5:  

Prováděcí pokyn k Opatření rektora k úpravě podmínek přítomnosti 

studentů ŠAVŠ v prostorách vysoké školy a organizace výuky ŠAVŠ  

I. Úvodní ustanovení 

1) Tímto prováděcím pokynem se realizuje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 
č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 ve znění Mimořádného  
opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN ze dne 3. 
května 2021 v podmínkách ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. (dále jen „ŠAVŠ“). 
 

2) Níže uvedená opatření jsou účinná od 10. května 2021 do odvolání. 
 

II. Podmínky přítomnosti studentů na vzdělávání 

 
1) Osobní přítomnost studenta na vzdělávání je možná pouze tehdy, pokud student 

 
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
 
b) podstoupil preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, který není starší 72 hodin, nebo preventivní RT-PCR test 
na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není 
starší 7 dnů. 

 
Podmínka podle písm. b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální 
prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti včetně ověřování výsledků studia. 

 
2) Podmínka podle odst. 1) písm. b) se považuje za splněnou, pokud student 
 

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj 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 90 dní, 

 
b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky podle dávkového schématu 
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní. 

 
3) Skutečnost podle odst. 1) písm. a) student vysoké škole doloží čestným prohlášením.  

 
4) Skutečnosti podle odst. 1) písm. b) student vysoké škole doloží 

 
a) potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo 
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b) v případě antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 potvrzením 
vydaným zaměstnavatelem nebo vysokou školou.  

 
5) O skutečnosti podle odst. 2) písm. a) student vysoké škole předloží doklad vydaný 

poskytovatelem zdravotních služeb; o skutečnosti podle odst. 2) písm. b) student 
vysoké škole předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví. 
 

6) Vysoká škola provádí testování studentů testy na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, které jsou určeny pro sebetestování nebo povoleny Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, výhradně u studentů, kteří nejsou účastníky 
veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo v zemi Evropské unie, Evropského 
hospodářského prostoru, ve Švýcarsku, nebo v zemi, s níž má ČR uzavřenou 
bilaterální smlouvu zajišťující přístup ke zdravotní péči (Albánie, Černá Hora, Severní 
Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko). 

 

III. Podmínky přítomnosti uchazečů v přijímacím řízení a při zápisu do 

studia  

1) Osobní přítomnost uchazeče v přijímacím řízení a při zápisu do studia je možná pouze 
tehdy, pokud uchazeč 
 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
 

b) předloží doklad vydaný 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, který byl proveden 
v posledních 7 dnech před přítomností uchazeče v přijímacím řízení nebo při 
zápisu do studia. 

 
2) Podmínka podle čl. III odst. 1) písm. b) se považuje za splněnou, pokud uchazeč 
 

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj 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 90 dní, 

 
b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky podle dávkového schématu 
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní. 

 
3) Skutečnost podle odst. 1) písm. a) uchazeč vysoké škole doloží čestným prohlášením.  

 
4) O skutečnostech podle odst. 1) písm. b) a podle odst. 2) písm. a) student vysoké škole 

předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb, není-li v odst. 5) nebo 6) 



ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.  
 

Strana 3/3 

stanoveno jinak; o skutečnosti podle odst. 2) písm. b) student vysoké škole předloží 
certifikát Ministerstva zdravotnictví. 
 
 

5) Uchazeč může vysoké škole předložit k prokázání negativního výsledku POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 potvrzení vydané 
zaměstnavatelem. 
 

6) Není-li uchazeč účastníkem veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo členské zemi 
Evropské unie, může vysoké škole předložit k prokázání negativního výsledku POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 potvrzení vydané vysokou 
školou na základě testování podle odst. 7).  
 

7) Vysoká škola provádí testování uchazečů o studium testy na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určeny pro sebetestování nebo povoleny 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, výhradně u uchazečů, kteří 
nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo v zemi Evropské unie, 
Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku, nebo v zemi, s níž má ČR 
uzavřenou bilaterální smlouvu zajišťující přístup ke zdravotní péči (Albánie, Černá 
Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko). 

 

 
 


