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POKYN REKTORA 

ČÍSLO 202102 

 

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM 

 
V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 19. 4. 2021 (příloha č. 2 usnesení vlády č. 393 ze 

dne 19. 4. 2021) aktualizuje rektor VŠAPs opatření na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně: 

 

 

I.  

S platností od 24. 4. 2021 umožní VŠAPs osobní přítomnost studentů pouze tehdy: 

a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) podstoupil ve frekvenci 1 x za 7 dnů preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru 

SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 

provedený způsobem podle čl. II s negativním výsledkem, není-li ve čl. III stanoveno jinak. 

Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace, individuální zkoušky a indivi-

duální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. 

 

II.  

VŠAPs zajistila pro své studenty antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, 

které jsou určené pro sebetestování a povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou veřejností 

(zpoplatněno Kč 120,- / 1 test). 

 

III.  

Podmínka podle čl. I písm. b se považuje za splněnou, pokud student doloží, že: 

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 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 

c) má 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 k provádění testů. 

 

 

III.  

Preventivní testování se provádí ode dne 24. 4. 2021. Preventivní test se provádí s frekvencí 1 x za 7 

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

provádí před zahájením vzdělávání. 
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IV.  

V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu podle čl. II. písm. a) pozitivní, předá VŠAPs 

studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. Student je povinen bezodkladně opustit prostory vysoké 

školy a telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu 

poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. 

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) se nařizuje 

absolvovat konfirmační RT-PCRtest na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

 

V.  

VŠAPs v případně pozitivního výsledku testu podle čl. II. písm. a) bezodkladně kontaktuje příslušnou 

krajskou hygienickou stanici a poskytne jí veškerou součinnost. 

VŠAPs bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o 

provedeném testování studentů podle čl. I do aplikace COVID forms App. 

 

 

Toto opatření nabývá platnosti dnem 26. 4. 2021 

 

 

 

 

V Terezíně, dne 26. 4. 2021  

 

  

 

                                                                                                   PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský  

                                                                                          rektor Vysoké školy aplikované psychologie 

 

 

 


