Informace k povinnému testování studentů Filozoficko-přírodovědecké
fakulty v Opavě na přítomnost viru SARS-CoV-2 od 26. 4. 2021
Na základě Rozhodnutí rektora č. 11/2021 Podmínky osobní přítomnosti studentů na
vzdělávání je podmínkou účasti studentů na výuce a na ubytování na Slezské univerzitě
v Opavě negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď PCR nebo antigenní.
Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě jsou pravidla pro testování, realizaci prezenční
výuky a ubytování na kolejích nastavena následovně:
Povinnost předkládat potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 se vztahuje od
26. 4. 2021 na
•
•
•

studenty posledních ročníků všech studijních programů, kteří se budou účastnit prezenční
praktické výuky a praxe;
studenty všech studijních programů, kteří se budou účastnit prezenčního zkoušení za účasti
více než dvou osob (vztahuje se na běžné zkoušení i na státní závěrečné zkoušky);
všechny studenty ubytované v souladu s platnými opatřeními na kolejích FPF v Opavě bez
ohledu na to, zda se účastní výuky, praxe nebo zkoušení.

Povinnost testování se nevztahuje na studenty, kteří
•
•
•

•

se účastní prezenčních individuálních konzultací a zkoušení nebo poradenských služeb
(pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba);
prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od
prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní;
mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace očkovací látky (v případě jednodávkového
schématu očkování), nebo od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě
dvoudávkového schématu očkování) uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví
žádné příznaky onemocnění COVID-19;
mají potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb, že jim byl proveden PCR test nebo
antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem,
který není starší 48 hodin.

Testování studentů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
•

se provádí v případě pravidelné výuky a ubytování s frekvencí jedenkrát za 7 dní. Provádění
preventivních antigenních testů v prostorách univerzity je zajištěno pro
• studenty účastnící se praktické výuky a praxe v posledních ročnících studia i ubytované
na kolejích – každé pondělí od 8 do 11 hod. v budově FVP, Bezručovo náměstí 14,
učebna C-308, a to formou asistovaného samotestování. Po absolvování testu student
obdrží potvrzení o jeho výsledku;
• studenty, kteří se nemohou dostavit na testování ve výše uvedeném termínu a studenty
účastnící se zkoušek (prezenčního zkoušení za účasti více než dvou osob) formou
samotestování ve vstupních prostorách fakultních budov (Masarykova tř. 343/37,
Hauerova 728/4). Obdrží zde testovací sadu a formulář Potvrzení o výsledku
antigenního testu k vyplnění. Po absolvování testu bude studentovi na základě
ukazatele průběhu testu zaznačen výsledek do vyplněného formuláře.

Postup studentů při prokazování výsledků testování na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2
•

V případě absolvování testování u poskytovatele zdravotních služeb, prodělání laboratorně
ověřeného onemocnění COVID-19 nebo absolvování očkovaní proti onemocnění COVID19 student vloží příslušné informace do IS SU na stránce https://is.slu.cz/auth/koronavirus
(fotografie potvrzení, sken, sms) před zahájením výuky, zkoušky nebo ubytování na
kolejích;

•

v případě, že výsledek testu (vč. konfirmačního RT-PCR testu) provedený poskytovatelem
zdravotních služeb byl pozitivní, student informuje prostřednictvím studentského emailu
studijní oddělení fakulty;

•

při vstupu do budovy se student zaeviduje a poskytne informaci o vložení výsledku
testu/očkování/onemocnění do IS SU; kontrolu v IS SU provede příslušný pedagog;

•

v případě samotestování v prostorách fakultních budov a vydání potvrzení o negativním
výsledku student vloží příslušné informace do IS SU na stránce
https://is.slu.cz/auth/koronavirus (fotografie, sken, sms). Při vstupu do fakultních budov se
student prokazuje platným potvrzením o negativním výsledku testu;

•

v případě, že výsledek testu provedeného v prostorách univerzity je pozitivní, opustí
student bezodkladně prostory univerzity a telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informuje o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství a absolvuje konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Opavě dne 26. 4. 2021

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. v. r.
proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci

