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AMBIS vysoká škola, a.s. 

Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň 

 

 

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2021 

 

 

Změna opatření rektorky vydaných k mimořádným  

opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky 

 

(1) Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 

stanovuji v souladu s čl. II opatření rektorky OP-R-31 „Opatření k zabránění šíření 

nákazy COVID 19“ s účinností od 1. 7. 2021 

 

stupeň pohotovosti I (zelená). 

 

(2) Ke dni 1. 7. 2021 se ruší povinnost testování studentů dle čl. VII opatření, testování 

zaměstnanců až do odvolání pokračuje s následujícími výjimkami: 

a.  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu 

viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem 

o provedeném očkování, a u očkování uplynulo: 

i.  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla 

aplikována druhá dávka, 

ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla 

aplikována druhá dávka, nebo 

iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 

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 

dní. 

Výsledek testu či potvrzení výjimky z testování vkládá zaměstnanec do aplikace v IS. 

(3) Zkoušky studentů a přijímací pohovory uchazečů se mohou prezenčně konat do 

maximálního počtu 10 účastníků (včetně akademického nebo správního pracovníka). 

V případě většího počtu účastníků je nezbytné dodržet všechny podmínky dle platných 

mimořádných opatření MZ ČR (např. prokázání očkování či testu, ...).   
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(4) V prostorách školy je nezbytné dodržovat hygienicko-epidemiologická opatření, 

zejména: 

 používáni ochrany nosu a úst (respirátoru FFP2 nebo KN95) s výjimkou: 

o pokud je zaměstnanec v kanceláři sám nebo jen se spolupracovníky, 

o pokud jsou při zkoušce dodrženy rozestupy min. 2 m.  

 používat dezinfekci k ošetření rukou,  

 častější dezinfikování společných prostor, 

 dodržování rozestupů mezi osobami, 

 vedení evidence osob přítomných v budovách školy. 

 

 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2021 

       .............................................................. 

                     Dr. Martina Mannová 

                               rektorka 


