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POKYN REKTORA 

ČÍSLO 202105 

 

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM 

 
 

V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 17. 5. 2021 (příloha č. 3 usnesení vlády ČR č. 471 

ze dne 17. 5. 2021) aktualizuje rektor VŠAPs opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem na Vysoké 

škole aplikované psychologie v Terezíně: 

 

 

I.  

a) S platností od 24. 5. 2021 je, při dodržení níže uvedených podmínek a kapacitních omezení, možná 

osobní účast studentů na výuce a zkouškách i kurzech celoživotního vzdělávání na VŠ. 

b) Všechny ještě plánované termíny výuky v letním semestru 2020/2021 budou probíhat již jen 

prezenční formou v sídle VŠAPs v Terezíně. 

 

II. 

S platností od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost studentů na vzdělávání pouze tehdy: 

a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) prokáže, že splňuje některou z podmínek, uvedených v článku IV. 

 

 

III. 

Všichni studenti jsou povinni bezprostředně po vstupu do prostor VŠAPs si vydezinfikovat ruce, mít 

po celou dobu ochranu dýchacích cest (nejméně respirátor třídy FFP2) a udržovat odstup minimálně 

1,5 m od ostatních kolegů. 

IV.  

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

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, nebo 

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 

c) má vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování onemocnění COVID-19, a od aplikace 

druhé očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od 

aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 

dnů, nebo  

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 

mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu na přítomnost 

antigenu nebo viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dnů, nebo 

e) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SAR-CoV-2 (lze 

zakoupit na studijním oddělení za 120,-Kč), který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ 

ČR k použití laickou osobou s negativním výsledkem, nebo 
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f) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR 

k použití laickou osobou s negativním výsledkem. 

 

 

 

 

 

Toto opatření nabývá platnosti dnem 24. 5. 2021 

 

 

 

 

 

V Terezíně, dne 24. 5. 2021  

 

  

 

                                                                                                   PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský  

                                                                                          rektor Vysoké školy aplikované psychologie 

 

 

 

 


