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Vzhledem k nastavení epidemiologického režimu fungování vysokých škol a v souladu se 

zákonem č. 495/2020 Sb., o vysokých školách, § 95a, odst. 2, v platném znění se budou 

přijímací zkoušky konat ve stanovených termínech v budově VŠZ, a to prezenční formou. 
 

U přijímacích zkoušek uchazeč prokáže, že: 

 

1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2  

      s negativním výsledkem, nebo  

2.  absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2  

      s negativním výsledkem, nebo  

3. má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti  

     onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  

     dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)  

     uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě  

     jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  

4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle  

    platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 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 90 dní, nebo  

5. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole  

     nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti  

     antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

     zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  

6.  podstoupí preventivní antigenní test (v prostorách VŠZ) na stanovení přítomnosti antigenu  

     viruSARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  

     zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  

7. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na  

    stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo  

    povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.  

  

Uchazeči, který nesplní tyto podmínky, nebude umožněna účast na přijímacím řízení. 

 

Vstup do budovy školy je dle Mimořádného opatření MZ ČR (příloha č. 1, usnesení vlády  

č. 433) možný pouze s respirátorem třídy FFP2 (případně nanorouškou).  Mezi jednotlivými 

osobami bude vyžadován rozestup minimálně 1,5 metru. 
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