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I.

Na základě Usnesení vlády ČR č. 393 ze dne 19.4.2021 a mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN tvořícího přílohu č. 1 tohoto usnesení, je
omezen provoz vysokých škol tak, že je zakázána osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů
celoživotního vzdělávání:
1)

na výuce,

2)

na zkouškách v případě, že se v jeden čas zkoušky v místnosti účastní více než 10 osob.

Tento zákaz se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,
b) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských,
základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy a
c) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student
a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),
Provoz vysokých škol je dále omezen i v oblasti ubytování tak, že v ubytovacích zařízeních
vysokých škol je zakázáno poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území
České republiky jiné bydliště, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání (viz
výše).
Současně je omezeno konání přijímacích zkoušek na vysoké školy formou osobní přítomnosti,
a tyto se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti.
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II.

V souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 393 ze dne 19.4.2021 a mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, které tvoří přílohu č. 2 tohoto
usnesení (dále jen „mimořádné opatření“), a kterým jsou stanoveny podmínky osobní přítomnosti
studentů na vzdělávání na vysoké škole, rektor Slezské univerzity v Opavě:
1) S platností od 24.4.2021 zakazuje všem studentům, kteří nesplňují podmínky uvedené
v části I., odst. a – c), osobní přítomnost na vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (dále
jen „univerzita“). Student, který se vzdělávání může účastnit, nesmí mít žádné příznaky
onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným
opatřením, tj. zároveň musí doložit, že:
a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu, nebo
c) mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to
s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin,
nebo
musí před zahájením osobní přítomnosti na studiu, zkoušce nebo ubytování na kolejích
absolvovat v prostorách univerzity preventivní POC antigenní test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen „preventivní test“); v případě pravidelné výuky je
student povinen opakovat toto testování každých 7 dní.
Povinnost prokázat splnění podmínek uvedených v tomto odstavci pod body a – c) se
nevztahuje na přítomnost podle části I., odst. c).
2) Rozhodl, že provádění preventivních testů v prostorách univerzity podle odstavce 1 bude
zajištěno pro studenty:
-

účastnící se klinické a praktické výuky a praxe studentů posledních ročníků a pro
studenty ubytované na kolejích v Opavě – každé pondělí od 8 do 11 hod. v budově
FVP, Bezručovo náměstí 14, učebna C-308, a to formou asistovaného samotestování,

-

kteří se nemohou dostavit na testování ve výše uvedeném termínu, studenty ubytované
na kolejích v Karviné a studenty účastnící se zkoušek (pokud se v jeden čas zkoušky
v místnosti účastní minimálně 3 a maximálně 10 osob) formou samotestování.

3) Rozhodl, že osobní přítomnost uchazečů o přijetí ke studiu na vysoké škole na přijímací
zkoušce bude umožněna pouze uchazečům, kteří nemají žádné příznaky onemocnění
COVID-19 a zároveň předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb
o negativním výsledku PCR testu nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
nebo doloží některou ze skutečností uvedených v odstavci 1, písm. a) nebo b).
4) Ukládá studentům povinnost
-

dodržovat podmínky pro osobní přítomnost na vzdělávání dané platnými
mimořádnými opatřeními a tímto rozhodnutím,
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-

před zahájením osobní přítomnosti na vzdělávání na vysoké škole, tj. před zahájením
výuky, zkoušky nebo ubytování na kolejích, vložit informace o splnění podmínek
podle odstavce 1 (tj. výsledek testu, sms od poskytovatele zdravotních služeb
o pozitivním nebo negativním testu nebo scan certifikátu Ministerstva zdravotnictví
ČR o provedeném očkování) do IS SU na stránce https://is.slu.cz/auth/koronavirus,

-

v případě, že výsledek testu provedeného v prostorách univerzity je pozitivní,
bezodkladně opustit prostory univerzity, a pokud je to možné, i prostory kolejí,
telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním
výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství a absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,

-

informovat příslušné studijní oddělení v případě, že výsledek testu podle odst. 1) písm.
c) nebo konfirmačního RT-PCR testu byl pozitivní.

5) Ukládá zaměstnancům univerzity provádějícím výuku nebo zkoušku nebo zajišťujícím
ubytování studentů na kolejích povinnost provádět kontrolu splnění podmínek pro osobní
přítomnost studentů na vzdělávání na vysoké škole.
6) Ukládá vedoucím součástí organizačně zajistit provedení tohoto rozhodnutí na dané
součásti, a to včetně:
-

zajištění potřebného množství odběrových sad pro provádění samotestování,

-

vydávání potvrzení o pozitivním výsledku preventivního testu na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného na univerzitě podle odstavce 2
(viz příloha),

-

bezodkladného oznamování pozitivních výsledků preventivního testu na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného na univerzitě podle odstavce 2
Krajské hygienické stanici v Ostravě a poskytování nezbytné součinnosti.

7) Ukládá prorektorce pro studijní a sociální záležitosti povinnost zajistit podávání
elektronického hlášení výsledků o provedeném testování studentů do aplikace COVID forms
App v souladu s mimořádným opatřením.
III.

Informace o způsobu provádění testování studentů včetně konkrétních organizačních opatření
součástí budou zveřejněny na webových stránkách univerzity.

IV.

Podmínky vydané tímto rozhodnutím nejsou vázány výhradně na mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19.4.2021 a zůstanou
v platnosti i v případě, že platnost tohoto mimořádného opatření bude ukončena vydáním jiného
mimořádného opatření omezujícího provoz vysokých škol v obdobném rozsahu.

V.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

Příloha: Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu

Digitálně podepsal
Doc. Ing. Pavel Tuleja,
Ph.D.
Datum: 2021.04.24
18:28:04 +02'00'

V Opavě, dne 23.4.2021

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor
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Příloha č. 1

POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta/Ústav…….., se sídlem ………………………, IČO
47813059
podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR
16640/2021-1/MIN/KAN potvrzuje, že student

Jméno a příjmení: …………
Datum narození: …………
Bytem:
…………

se dne ………. 2021 v …………. hod. podrobil preventivnímu POC antigennímu testování na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 provedenému formou samoodběru/ prostřednictvím
poskytovatele zdravotních služeb, a výsledek testu byl

pozitivní.

………………………………………………
podpis pověřené osoby, razítko
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