
INFORMACE PRO STUDENTY K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM 

AKTUALIZACE k 24.5.2021  

 

Na základě Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které přílohou č. 5 Usnesení vlády ČR ze 
dne 3. května 2021 č. 433 o testování studentů vysokých škol je osobní přítomnost studentů na státní 
závěrečné zkoušce možná pouze tehdy, pokud student/studentka: 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb nebo zaměstnavatelem o negativním 
výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním státní závěrečné 
zkoušky (tj. nebude starší než 7 dní). 

Podmínka b) se považuje za splněnou, pokud student/ka doloží, že 

 prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula 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 180 dní, nebo 

 má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,  
 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, 
nebo   

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

 

Potvrzením se rozumí i SMS nebo e-mail nebo listinná podoba potvrzení o negativním výsledku 
testu. Potvrzení bude kontrolováno při registraci studenta před zahájením státní závěrečné zkoušky 
odpovědným pracovníkem. Pokud student/ka nesplní žádnou z výše uvedených podmínek, fakulta 
mu/ji v souladu s opatřením MZ účast na státní závěrečné zkoušce neumožní. 

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest bude dána aktuálně platným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví, které v současném znění nařizuje po celou dobu přítomnosti na státní 
závěrečné zkoušce mít nasazený respirátor typu FFP2 nebo KN95. Je nutné dodržovat i další nařízení 
týkající se povinných rozestupů (minimálně 1,5 m) a hygienických pravidel (dezinfekce rukou). 

Při pobytu v prostorách TUL, prosíme,  dbejte všech  pokynů zaměstnanců TUL. 


