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Zkoušky na vysoké škole 

Dílčí zkoušky, státní závěrečné zkoušky 

Obecně se mohou konat všechny zkoušky na vysoké škole s	tím, že se na ně 

vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací 

akce a	zkoušky v	prezenční formě, pokud se jich v	jeden okamžik účastní více 

než 20 osob. 

Je stanovena výjimka z	nošení ochranných prostředků na zkouškách na škole 

nebo vysoké škole tak, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 

metru, nejsou zkoušející a	zkoušení povinni nosit ochranný prostředek (toto se 

netýká veřejnosti). 

Zakazuje se účast na zkouškách osobám, které vykazují klinické příznaky 

onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, podmínky stanovené v	bodu I/16; 

tajemník SZZ je povinen při	vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu 
I/16 kontrolovat a	student je povinen mu splnění podmínek podle bodu I/16 
prokázat; v	případě, že student splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, 
zakazuje se tajemníkovi takovou osobu vpustit na státní závěrečnou zkoušku. 
 

 

Roušky 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest se od 1.	září 2021 řídí	tímto 

mimořádným opatřením1. 

 

Zaměstnanci vysoké školy: 
• Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny. 

• Nošení ochrany dýchacích cest neplatí pro pedagogické pracovníky 

při	výuce (se studenty ve třídě) a pro další zaměstnance v situacích, 

kdy	v	době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné 

činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez 

přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy musí nosit respirátor 

ve	společných prostorách, kde potkávají jiné osoby, než je například 

kolega ve stálé kanceláři). 
 

Studenti vysoké školy: 
• Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny. 

• Ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou v případech, pokud sedí 

v	lavici nebo jsou jinak usazeni. 

  

 
1 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf  
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Prokázání bezinfekčnosti pomocí aplikace Tečka 

 

Aplikace Tečka	je oficiální aplikace, která pomocí QR kódů zobrazuje 

platné	očkování a	negativní testy (Ag	i	PCR). Každý si bezplatně tuto aplikaci 

může stáhnout. V této aplikaci je v podrobnostech lehce dohledatelné veškeré 

důležité skutečnosti. K načtení QR kódů pak slouží aplikace	čTečka, která je také 

bezplatná ke stažení.		 

QR kód je vybaven digitálním podpisem, který ho chrání proti padělání. Tečka 

aktualizuje svoje parametry, tedy validační pravidla a podpisové certifikáty států 

EU, přibližně každých 24 hodin. 

Kde získám aplikaci Tečka? 

Aplikace je dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy	iOS a Android: 

 

 

Nápověda pro aplikaci Tečka 

https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/tecka/cz/ 
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Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a	venkovních 
prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných 
činnostech 

Mimořádné opatření2	(učinné od 1.	září 2021)	stanoví v	bodě I/16	tyto podmínky 

pro vstup osob do některých vnitřních a	venkovních prostor nebo pro účast na 

hromadných akcích nebo jiných činnostech, a	to tak, že je umožněn vstup nebo 

účast pokud 

• osoba absolvovala nejdéle přes 7 dny RT-PCR vyšetření	na přítomnost 

viru SARS-CoV-2 s	negativním výsledkem,	nebo 

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test	na	přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 s	negativním výsledkem, nebo 

• osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a	doloží národním 

certifikátem o	provedeném očkování nebo národním certifikátem 

o	dokončeném očkování, že u	očkování uplynulo: 

• osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a	doloží národním 

certifikátem o	provedeném očkování nebo certifikátem 

o	provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o	digitálním 

certifikátu EU COVID3, za podmínky, že	uplynulo nejméně 14	dní 

od	dokončeného očkovacího schématu;	 
 

=> za	národní certifikát o	provedeném očkování se považuje písemné 

potvrzení vydané alespoň v	anglickém jazyce oprávněným subjektem 

působícím v	třetí zemi,	jehož 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, za předpokladu, že očkování 

bylo provedeno: 

 

 
2 https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf  
3 Nařízení Evropského parlamentu a	Rady (EU) 2021/953 ze dne 14.	června 2021 o	rámci pro vydávání, 

ověřování a	uznávání interoperabilních certifikátů o	očkování, o	testu a	o	zotavení v	souvislosti 

s	onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během 

pandemie COVID-19. 

Nařízení Evropského parlamentu a	Rady (EU) 2021/954 ze dne 14.	června 2021 o	rámci pro vydávání, 

ověřování a	uznávání interoperabilních certifikátů o	očkování, o	testu a	o	zotavení v	souvislosti 

s	onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí 

s	oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.
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a)	léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, 

kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č.	726/2004, nebo 

b) léčivým přípravkem, jehož výroba je v	souladu s	patentem léčivého 

přípravku	podle bodu a), pokud je tento léčivý přípravek zároveň 

schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; 

nebo 

• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, 

uplynula u	ní doba izolace	podle platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví a	od prvního pozitivního rychlého 

antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2	neuplynulo více 

než 180	dní, nebo 

• osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování	
(použití laickou osobou),	jehož výsledek je negativní; obdobné platí, 

pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test 

(RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line 

služby nejdéle před 72 hodinami a	prokáže absolvování tohoto testu 

a	jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, nebo 

• osoba ve	škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 

hodinami rychlý antigenní test	(RAT) 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. 

 

 

Pozn.: 

Zaměstnanci MÚVS mají možnost podstoupit rychlý antigenní test (RAT) 

na	stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 před státní závěrečnou 

zkouškou; k	dispozici na sekretariátu ředitele, mezanin. 


