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Seznam souvisejících dokumentů
1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
2. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zvláštních oprávněních veřejných
a soukromých vysokých škol při mimořádné situace č. j.: MSMT-6358/2021-1
3. Metodický pokyn k testování studentů VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19
4. Metodický pokyn pro ověřování znalostí v letním semestru 2020/2021
5. Metodický pokyn k testování zaměstnanců VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19
6. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. června 2021
(č. j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN) o omezení maloobchodního prodeje a služeb
7. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. června 2021
(č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN) k ochraně dýchacích cest
8. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. července 2021
(č. j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN) Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví
očkování jako výjimka z některých povinností s účinností od 9. 7. 2021
9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. července 2021
(č. j. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN) Omezení překročení státní hranice České republiky
s účinností od 9. 7. 2021
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Toto rozhodnutí rektora stanovuje pravidla pro vstup, pohyb a pobyt osob v budově Vysoké školy
polytechnické Jihlava (dále jen „VŠPJ“) podle hodnocení aktuální epidemiologické situace v ČR
Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím
onemocnění COVID 19 (dále jen „COVID-19“).

1 Základní ustanovení
Úroveň opatření bude nastavována podle aktuálních usnesení Vlády ČR, mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava.
Aktuální informace
informace/covid-19.

budou uveřejněny

na webu VŠPJ https://www.vspj.cz/skola/obecne-

2 Kovidová koordinační skupina
1) Kovidová koordinační skupina VŠPJ je zřízena rektorem a pracuje ve složení:
•
•

předseda: rektor
členové:
o prorektorka pro studium
o kvestor
o kancléř
o vedoucí oddělení správy sítě
o vedoucí oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
o vedoucí mezinárodního oddělení
o vedoucí studijního oddělení
o tajemník pro strategii a krizové řízení na úrovni kanceláře rektora

2) Kovidová koordinační skupina VŠPJ vydává doporučení na základě aktuální epidemiologické
situace.
3) Kovidovou koordinační skupinu VŠPJ svolává předseda, který určí formu jednání. Schází se dle
potřeby, a to prezenčně, hybridně nebo distančně. Z jednání jsou pořizovány zápisy, které jsou
podepsány předsedou a uloženy na kanceláři rektora.

3 Preventivní opatření
1) Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí jsou všechny osoby vstupující do budovy VŠPJ povinny
důsledně dodržovat preventivní hygienická opatření směřující k zabránění šíření COVID-19, a to:
•
•

•
•
•
•
•

Nevstupovat do budovy VŠPJ s příznaky onemocnění COVID-19
Povinnost nosit ochranu nosu a úst, kterou 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), které brání šíření kapének
Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu (zaměstnanci a studenti)
Povinnost evidence při vstupu do budovy externích subjektů, uchazečů o přijetí ke studiu
a absolventů na vrátnici VŠPJ
Povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
Povinnost při vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu
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4 Aktuálně platná opatření
4.1 Studenti
•

Vstup studentům do budovy VŠPJ je povolen v následujících případech:
o Klinická či praktická výuka a praxe studentů
o Individuální konzultace nebo poradenské služby (pouze jeden student a jeden akademický
pracovník nebo jiná osoba)
o Zkoušky dle SZŘ čl. 23 a čl. 24, za předpokladu využití max. 75 % kapacity míst k sezení

•

Vstup do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části
3 a níže uvedených aktuálně platných režimových opatření:
o

Student podstoupil v budově VŠPJ (postupem dle části 1 odst. 2 metodického pokynu
k testování studentů nebo dle odst. 1 třetí a čtvrté odrážky metodického pokynu k testování
studentů) preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které
jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou; případně pokud doloží prostřednictvím Informačního systému VŠPJ, že:
▪

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 180 dní, nebo

▪

byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že
u očkování uplynulo:
•

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
nejméně 14 dní, nebo

•

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie,
jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje
o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci
subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále
považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje
písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným
potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou
republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo
plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; absolvoval nejdéle
před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
▪

absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

OPATŘENÍ COVID-19: ZAJIŠTĚNÍ
CHODU VŠPJ

Kód: RR č. 43/2021
Číslo strany: 5/8

▪

absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného platným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se
dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

▪

na vysoké škole, nebo ve škole nebo školském zařízení absolvoval podle platných
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského
zařízení.

Další postup ohledně testování je uveden v Metodickém pokynu k testování studentů VŠPJ v souvislosti
s onemocněním COVID-19.
•

Účast studentů všech ročníků na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
je povolena

•

Výuka probíhá distančně s výjimkou klinické či praktické výuky a praxe studentů

•

Zkoušky, zápočty, klasifikované zápočty a plnění dalších studijních povinností ve všech ročnících po
celou dobu zkouškového období lze konat:
o distančně (tato forma zkoušení je preferována)
o prezenčně, za podmínky dodržení preventivních a aktuálně platných režimových opatření
o kombinací obou způsobů

•

Státní závěrečné zkoušky probíhají dle Směrnice ke státním závěrečným zkouškám za podmínky
dodržení preventivních a aktuálně platných režimových opatření. Pro zkoušeného a zkoušejícího při
státní závěrečné zkoušce neplatí povinnost mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry a v případě souhlasu všech přítomných
osob.

•

Při příjezdu ze zahraničí nutno dodržet nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva
zahraničích věcí ČR

•

Při příjezdu ze zahraničí z území států, které jsou na seznamu zemí se středním a vyšším rizikem výskytu
onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li
o sousední země) mají povinnost:
a) povinnost informovat VŠPJ prostřednictvím Informačního systému VŠPJ o této
skutečnosti
a
b) povinnost prokázat se vložením potvrzení o negativním antigenním testu od
poskytovatele zdravotní služeb z posledních 48 hodin (v případě návratu z území států,
které jsou na seznamu zemí se středním rizikem nebo přicestovali-li hromadným
dopravním prostředkem), nebo negativního PCR testu z posledních 72 hodin (v případě
návratu z území států, které jsou na seznamu zemí se středním a vyšším rizikem) do
Informačního systému VŠPJ.
Podmínka z bodu b) výše se považuje za splněnou i v případě pokud doloží, že:
▪

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula 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 180 dní, nebo

▪

byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
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•

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

•

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní

4.2 Uchazeči o přijetí ke studiu
•

Vstup uchazečům o přijetí ke studiu na vysoké škole do budovy VŠPJ je povolen v následujících případech:
o Přijímací zkoušky na vysokou školu a zápis do studia za předpokladu využití max. 75 % kapacity míst
k sezení

•

Přijímací řízení probíhá za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 a níže uvedených
aktuálně platných režimových opatření:
o

uchazeč 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 konáním přijímací zkoušky, nebo

o

uchazeč předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního
testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací
zkoušky

o

podmínka se považuje za splněnou i v případě pokud doloží, že:
▪

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula 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 180 dní, nebo

▪

byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
•

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

•

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož
vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal;
za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování
vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní
certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň
v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo
občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením
k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou
lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České
republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí
být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; absolvoval v rámci
povinného testování zaměstnanců stanoveného platným mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem,
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s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo
čestným prohlášením, nebo
▪

na vysoké škole, nebo ve škole nebo školském zařízení absolvoval podle platných
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného
zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského zařízení.

4.3 Zaměstnanci
•

Vstup do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3

•

Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení
Ministerstva zahraničních věcí ČR

•

Při příjezdu ze zahraničí nutno dodržet aktuálně platné nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR
a Ministerstva zahraničních věcí ČR

•

Při příjezdu ze zahraničí z území států, které jsou na seznamu zemí se středním a vyšším rizikem výskytu
onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední
země) mají povinnost:
a) povinnost informovat VŠPJ o této skutečnosti
a
b) povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu od poskytovatele
zdravotní služeb z posledních 48 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na
seznamu zemí se středním rizikem nebo přicestovali-li hromadným dopravním
prostředkem), nebo negativním PCR testu z posledních 72 hodin (v případě návratu z území
států, které jsou na seznamu zemí se středním a vyšším rizikem).

Zaměstnanci výše uvedené povinnosti plní při příchodu na VŠPJ ve vztahu ke svému nadřízenému
Podmínka z bodu b) výše se považuje za splněnou i v případě pokud doloží, že:

•

▪

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula 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 180 dní, nebo

▪

byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
•

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

•

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní

Pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách i ve venkovních prostorách pouze za podmínky
dodržení aktuálně platných režimových opatření a v souladu s aktuálně platnými nařízeními Vlády ČR,
Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava

4.4 Provoz budovy
•

Budova je pro veřejnost uzavřena

4.5 Provoz kolejí
•

Provoz se řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle
nařízení vedoucí Správy účelových zařízení VŠPJ.
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Vstup na koleje VŠPJ je umožněn pouze za podmínek uvedených v Metodickém pokynu k testování studentů
VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19.

4.6 Provoz menzy
•

Provoz se řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava
a dle nařízení vedoucí Správy účelových zařízení VŠPJ

4.7 Provoz knihovny a vrátnice
•

Provoz knihovny probíhá formou rezervačního systému a e-výpůjčky

5 Závěrečná ustanovení
V odůvodněných případech, které nejsou v rozporu s aktuálně platnými opatřeními, stanovuje výjimky
z tohoto rozhodnutí rektor.

