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POKYN REKTORA 

ČÍSLO 202108 

 

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM 

 
 

S účinností ode dne 1. října 2021 a s ohledem na zajištění bezpečnosti studentů, pedagogů a dalších 

zaměstnanců vysoké školy aktualizuje rektor VŠAPs opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem na 

Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně: 

 

I.  

Prezenční účast studentů VŠAPs na vzdělávání a v kurzech celoživotního vzdělávání je možná za 

podmínek stanovených v čl. II. a čl. III. tohoto opatření. 

 

II.  

Absolvování prezenční výuky, osobní konzultace nebo zkoušky bude studentům VŠAPs umožněno za 

splnění následujících hygienických podmínek: 

a) student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 

b) student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, 

c) student nebyl v posledních dvou týdnech ve styku s osobou/osobami, kterým byla nařízena 

karanténa, nebo pozitivně testovanou/testovanými na COVID-19. 

d) student u vstupu do prostor VŠAPs provede dezinfekci rukou (dezinfekce bude zajištěna 

VŠAPs u hlavních vstupních dveří, u vstupních dveřích do jednotlivých výukových místností 

a ve všech společných prostorách školy), 

e) student musí mít po dobu přítomnosti ve společných prostorách VŠAPs (chodby, kuchyňka, 

respirium, knihovna, studovna, studijní oddělení a hygienické zázemí) ochranný prostředek 

dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 

výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 

výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), 

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 

kapének, 

f) student je povinen vstupovat na studijní oddělení a do knihovny školy vždy po jednom a 

počkat na vyzvání ke vstupu, 

g) student je povinen dodržovat odstup minimálně 1,5 metru od všech kolegů. 

 

III.  

Podmínka pro účast na vzdělávání se považuje za splněnou, pokud účastník vzdělávání nebo účastník 

s ním související akce (podle čl. I.) nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že: 

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost 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 
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c) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným 

subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, 

který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým 

rizikem nákazy onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 

národních certifikátů na internetových stránkách MZ ČR, které obsahuje údaje o očkované 

osobě, podaném typu vakcíny, platnost certifikátu a identifikaci subjektu, který potvrzení 

vydal. 

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

platného mimořádného opatření MZ 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 180 dnů, nebo 

e) na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SAR-

CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou 

s negativním výsledkem. 

 

IV.  

Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob 

nepřesáhne celkovou kapacitu míst k sezení, s tím, že: 

a) všechny přítomné osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) prokáží, že splňují podmínky 

stanovené v čl. III. a použijí po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest 

podle čl. II., písm. e,  

b) všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude 

rozestup mezi jednotlivými účastníky nejméně 1,5 metru, přičemž vzdálenost usazených 

účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 metry. 

 

IV. 

Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní vysoká škola účast na vzdělávání nebo s ním 

související akci. 

a) Jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu (studenti denního studia), prokazuje se 

splnění podmínek pro účast na prezenčním vzdělávání 1 x za 7 dní ke dni nástupu na výuku a 

dále ve frekvenci každých 7 dní. 

b) Studenti kombinovaného studia prokazují splnění podmínek pro účast na prezenčním 

vzděláváním vždy ke dni nástupu na výuku. 

 

 

Toto opatření nabývá platnosti dnem 1. 10. 2021 

 

 

 

 

V Terezíně, dne 30. 9. 2021  

 

  

 

                                                                                                   PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský  

                                                                                          rektor Vysoké školy aplikované psychologie 

 


