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Metodický pokyn prorektorky pro studium 
 

k opatření rektorky č. 31/2020 

Opatření k zabránění šíření nákazy COVID 19 

 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

(1) Tento metodický pokyn upřesňuje čl. VII Opatření rektorky č. 31/2020 k zabránění 
šíření nákazy COVID 19 Testování studentů a zaměstnanců. 

(2) Termín uzavření studia pro SZZ konané v květnu/červnu 2021 je harmonogramem 
akademického roku stanoven na 10. 5. 2021. Předpokládaný termín zveřejnění 
konkrétního rozpisu státních závěrečných zkoušek pro letní semestr 2021 je stanoven 
na 17. 5. 2021. 

Čl. II 

(1) Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021 
může AMBIS VŠ umožnit osobní přítomnost studentů na vzdělávání (včetně 
přítomnosti na SZZ) pouze tehdy, pokud student:  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a zároveň  
b) podstoupil preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 

nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem.  

(2) Požadavek na testování se netýká studentů, kteří onemocnění COVID-19 prokazatelně 
prodělali v posledních 180 dnech (a doložili lékařskou zprávu), nebo kteří jsou již 
očkováni proti onemocnění COVID-19 a 

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 
dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

b.  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla 
aplikována druhá dávka, nebo  

c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 
SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a  

neprojevují příznaky nemoci. 

(3) Studenti jsou povinni výsledek svého testu, respektive výjimku z testování nahrát do 
aplikace Koronavirus v IS AMBIS na adrese:  
https://is.ambis.cz/auth/koronavirus/testovani/.   

(4) Data zadaná studenty budou kontrolována pověřenou osobou.  

(5) Postup vložení výsledku testu do aplikace:  
a) Student klikne na tlačítko „Vložit nový záznam o testu“.   
b) Zde vybere ze zobrazených možností výsledek testu (negativní/pozitivní), typ 

testu (antigenní laický vydaný fakultou, antigenní laický jiný, antigenní 
zdravotnický, nebo PCR test) a vyplní rovněž datum testu.  
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c) V případě jiného testu než laického samotestu student také vyplní, zda jde do 
školy v den data testu, den nebo dva dny po testu.  

d) Student vloží do aplikace fotografii nebo sken výsledku testu.  
e) Test je platný 7 dní od data jeho vložení.  

(6) Postup vložení výjimky z testování do aplikace:  
a) prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech – student vloží 

datum pozitivního testu a fotografii / sken dokumentu (lékařské zprávy),  
b) první dávka očkování dvoudávkového schématu – student vloží datum vakcíny 

a fotografii / sken dokumentu, 
b) dokončené očkování před více než 14 dny – student vloží datum vakcíny 

a fotografii / sken dokumentu (certifikát Ministerstva zdravotnictví). 
 

Čl. III 

Postup při testování 

  
(1) Studentům doporučujeme, aby si zajistili bezplatný antigenní test na jednom 

z veřejných antigenních testovacích míst. Seznam antigenních center v celé ČR 
je možné zjistit na adrese https://testovani.uzis.cz/Antigen.  

(2) K testu by se měl student neprodleně po stanovení konkrétního data a času SZZ 
objednat na termín, který bezprostředně předchází termínu jeho SZZ tak, aby 
v době konání SZZ nebyl test starší 48 hodin. Díky testu, který student vykoná ještě 
před cestou do školy na SZZ, bude mít jistotu, že SZZ může (pokud nebude mít 
příznaky nemoci) konat. 

(3) V případě, že si student nemůže zajistit preventivní RT-PCR nebo antigenní test na 
některém z veřejných odběrových míst, zajistí jeho test AMBIS VŠ v budově školy.  
V tomto případě půjde o laický antigenní test.  

(4) Postup pro testování studentů v prostorách školy: 
a) studenti, kteří budou chtít využít možnost samotestování v budově školy, jsou 

povinni oznámit tuto skutečnost nejméně 48 hodin před termínem státní 
závěrečné zkoušky na studijním oddělení – e-mailem nebo telefonicky. 

b) studijní oddělení pozve studenta na konkrétní čas den před konáním SZZ – 
vzhledem k časovému rozpisu SZZ není možné zabezpečit konání testu v den 
konání SZZ. Současně mu sdělí, jak a kde bude test proveden. 

c) v případě, že výsledek antigenního testu pro samotestování bude pozitivní, 
předá AMBIS VŠ studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu, student je 
následně povinen bezodkladně opustit budovu školy a informovat o pozitivním 
výsledku testu svého praktického lékaře.  

 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Daniela Červenclová 
           prorektorka pro studium 


