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Opatření č. 9/2021 

Věc: Provoz na Fakultě filozofické UPa od 1. června 2021 
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Na základě aktuálního usnesení Vlády ČR z 24. května (https://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/aktualne/omezeni-skol-0485.pdf) a v návaznosti na Opatření rektora Univerzity 

Pardubice č. 5/2021 a č. 6/2021 vydává děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice toto 

opatření. 

 

Článek 1 

Zaměstnanci 

 

(1) Dle Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „opatření“) mohou být 

od 17. března 2021 osobně přítomni na pracovišti pouze ti zaměstnanci, kteří podstoupili 

v posledních sedmi dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v souladu s požadavky 

uvedenými v opatřeních a výsledek tohoto testu je negativní. Testování zaměstnanců je 

prováděno na základě výzvy univerzity v termínech dle dohody s poskytovatelem zdravotních 

služeb v areálu univerzity (platí pro zaměstnance s místem výkonu práce Pardubice), nebo 

bude zajištěno samotnými zaměstnanci v souladu s platnými opatřeními u poskytovatelů 

zdravotních služeb (platí pro zaměstnance s místem výkonu práce mimo Pardubice). 

Pravidelné testování každého zaměstnance probíhá s frekvencí nejvýše jedenkrát za sedm 

dnů. 

 

(2) Zaměstnanci nejsou povinni podstoupit testování, pokud: 

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo 

nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo 

nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 

dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-

19, 

- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle 

platného mimořádného opatření, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního 

pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. 

 

Článek 2 

Studenti 

 

(1) Studenti mohou až do odvolání vstoupit na fakultu za podmínek, jež jsou specifikovány 

v aktuálním univerzitním opatření: https://www.upce.cz/aktualni-informace-covid-19. 

 

(2) Studentům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání (tj. včetně zkoušek) na fakultě 

v souladu s platnými mimořádnými opatřeními, pokud nemají příznaky onemocnění COVID-

19 a současně podstoupili preventivní POC antigenní test prováděný poskytovatelem 

zdravotních služeb v areálu univerzity a výsledek tohoto testu je negativní. 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-skol-0485.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-skol-0485.pdf
https://www.upce.cz/aktualni-informace-covid-19


 

(3) Studenti nejsou povinni podstoupit testování v areálu univerzity, pokud: 

 

- mají negativní výsledek POC antigenního nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 72 hodin 

a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů a toto prokáží dokladem 

vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, 

- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle 

platného mimořádného opatření a od prvního pozitivního POC antigenního nebo RT-PCR 

testu neuplynulo více než 180 dní a toto náležitě doloží, 

- byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a i) od aplikace první dávky očkovací látky 

v případě dvoudávkového schématu uplynulo 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 uplynulo 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 uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a toto náležitě 

doloží, nebo 

- se účastní individuálních konzultací, individuální prezenční výuky nebo jiné individuální 

činnosti (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba). 

 

(4) Testování studentů v univerzitní aule bude prováděno v termínech dle rezervačního 

systému poskytovatele zdravotních služeb: https://reservatic.com/cs/public_services/medila-

spol-s-r-o-univerzita-pardubice nebo bude zajištěno samotnými studenty v souladu s platnými 

opatřeními u poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

(5) Preventivní test se provádí s frekvencí jedenkrát za sedm dní. Potvrzení o testu 

s negativním výsledkem, resp. o aplikaci očkovací dávky (viz výše) student předkládá na 

požádání zaměstnanci fakulty, za nímž se dostavil (zkoušející, pracovnice studijního oddělení 

atp.). 

 

Článek 3 

Uchazeči o studium 
 

Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice, 

resp. podporující osobě takového uchazeče či jiné osobě, bude umožněna osobní účast na 

přijímací zkoušce, pouze pokud 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC 

antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech před 

konáním přijímací zkoušky, nebo 

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace 

podle platného mimořádného opatření, od prvního pozitivního POC antigenního nebo RT-

PCR testu neuplynulo více než 180 dní a toto náležitým způsobem doloží, nebo 

d) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a i) od aplikace první dávky očkovací látky 

v případě dvoudávkového schématu uplynulo 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 uplynulo 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 uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a toto 

náležitým způsobem doloží. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freservatic.com%2Fcs%2Fpublic_services%2Fmedila-spol-s-r-o-univerzita-pardubice&data=04%7C01%7Cmichaela.jenickova%40upce.cz%7C9da4e53757ee4355961108d8e479d279%7C49307c8db7bd42d1957063cbd63caf1b%7C0%7C0%7C637510559163950140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1In%2Fc18wl1zzfzVeOI57TIBmQq807gELbmsVw4Lx%2Fmk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freservatic.com%2Fcs%2Fpublic_services%2Fmedila-spol-s-r-o-univerzita-pardubice&data=04%7C01%7Cmichaela.jenickova%40upce.cz%7C9da4e53757ee4355961108d8e479d279%7C49307c8db7bd42d1957063cbd63caf1b%7C0%7C0%7C637510559163950140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1In%2Fc18wl1zzfzVeOI57TIBmQq807gELbmsVw4Lx%2Fmk%3D&reserved=0


 

Článek 4 

Společná hygienická opatření 

 

(1) Zaměstnanci a studenti musejí mít při pobytu na fakultě nasazený respirátor schválený MZ 

ČR a musejí dodržovat základní hygienická opatření zamezující šíření COVID-19 (pravidlo 

čtyř R: respirátor, rozestupy, ruce, rozum). 

 

(2) Při vzdělávání, zkouškách a přijímacích zkouškách musí být mezi jednotlivými osobami 

rozestup minimálně 1,5 metru. 

 

 

Tímto se zrušuje celé Opatření č. 8/2021. 

 

Pardubice, 1. června 2021 

 

         děkan FF UPa 
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