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Opatření rektora č. 2/2021          České Budějovice dne 16. 9. 2021, 
aktualizováno 1. 11. 2021 

 
COVID-19 opatření rektora k organizaci výuky 
v akademickém roce 2021/2022 a provozu školy 

 

Rektor VŠERS dne 1. listopadu stanovuje s účinností od 1. listopadu 2021 

následující COVID-19 opatření k zajištění akademického roku 2021/2022: 

 

I. Režim výuky od začátku zimního semestru 2021/2022 

1. Výuka bude probíhat v prezenční formě. 

2. Nošení respirátorů bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % dle 

příslušných norem (nebo obdobného prostředku splňujícího tyto technické podmínky a 

požadavky) je povinné ve všech veřejných vnitřních prostorách a učebnách VŠERS. 

Povinnost nošení respirátorů se nevztahuje na přednášejícího, který byl očkován a od 

očkování uplynulo více než 14 dní, pokud je umožněn bezpečný odstup od 

posluchačů. Při zkoušce, jestliže je zachována mezi osobami vzdálenost min. 1,5 m, 

není povinnost použití respirátorů. 

3. Potvrzení OTN (očkování - negativní test - prodělání nemoci) nebude vyžadováno ve 

společných prostorách ani učebnách, nadále však platí povinnost nevstupovat do 

budov VŠERS, pokud máte příznaky respiračního onemocnění. 

4. Při vstupu na výuku je třeba se vždy zapsat do prezenční listiny z důvodu případného 

trasování. 

Výše uvedené informace se samozřejmě mohou v průběhu času změnit v závislosti na 

vývoji epidemie a nařízeních vlády, ministerstev či hygienických stanic. 

Poznámka: S odkazem na BOZP může vyučující požadovat nošení respirátorů/roušek bez 

ohledu na aktuální rozvolňující epidemiologická nařízení vlády, ministerstev či 

hygienických stanic. 

 

II. Vstup do školy 

1. Kdokoli vstupuje do budovy, má povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s 

filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (nebo obdobného prostředku 

splňujícího tyto technické podmínky a požadavky). 
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III. Návraty ze zahraničí 

1. Dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 20599/2020-

96/MIN/KAN) všichni zaměstnanci a studenti, na které dopadá povinnost podrobit se 

před vstupem nebo po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti 

viru SARS-CoV-2 po návratu ze zahraničí mají: 

a) povinnost informovat o cestách přesahujících 12 hodin v posledních 14 dnech 

(nebo 24 hodin, jde-li o sousední země); 

b) povinnost prokázat se potvrzením o odeslání Příjezdového formuláře, a 

potvrzením o negativním testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 od 

poskytovatele zdravotní služeb; antigenním ne starším než 48 hodin, nebo PCR 

ne starším než 72 hodin. 

c) povinnost v případě izolace o této informovat zaměstnavatele a tuto plně 

dodržet. 

Zaměstnanci výše uvedené povinnosti plní při příchodu na pracoviště ve vztahu ke 

svému nadřízenému, studenti svému pedagogovi. Bez doložení negativního testu není 

na pracovišti či na výuce či zkoušce přítomnost možná. 

2. Při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, 

může být do doby výsledku testu zaměstnanec přítomen na pracovišti, avšak do doby 

výsledku je povinen používat předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest ve 

všech prostorách VŠERS. 

3. Body a, b, c neplatí pro osoby, které pobývaly na území států, které jsou na seznamu 

zemí s nízkým, středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění 

COVID-19 a dále při příchodu do budov VŠERS: 

a) jsou schopni se prokázat národním certifikátem o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, kdy od finální dávky očkovací látky uplynulo více 

než 14 dní; 

b) prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR 

testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne 

však více než 180 dní. 

4. Zaměstnanci, kteří plánují cestu do zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem 

nákazy, jsou povinni o této skutečnosti informovat svého nadřízeného zaměstnance 

před zahájením cesty, a to z důvodu povinné izolace po návratu zpět na území České 

republiky. Seznam zemí a jejich zařazení podle míry rizika je dostupné na stránkách 

MZV. 
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IV. Onemocnění a karanténa 

1. V případě, že student onemocní COVIDEM-19 či mu je úředně nařízena karanténa v 

termínu, kdy má plnit studijní povinnosti, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit 

garantovi předmětu. 

2. Každý zaměstnanec, u kterého se prokáže existence onemocnění COVID–19 

pozitivním testem, je povinný tuto skutečnost sdělit svému nadřízenému, a to bez 

zbytečného prodlení tak, aby tento mohl zabezpečit ve spolupráci s příslušnou 

hygienickou stanicí epidemiologické šetření či jiné preventivní kroky k minimalizaci 

dopadů této skutečnosti na chod školy. 

 

V. Obecné pokyny 

1. Bez ohledu na místo výkonu práce využívejte v maximální možné míře elektronické a 

telefonické formy komunikace. 

2. Buďte ohleduplní a v rámci možností praktikujte náležitá hygienická opatření. 

3. Pro všechny majitele telefonů s operačními systémy Android a iPhone je doporučeno 

aktivně používat aplikaci eRouška verze 2 (dostupná od pátku 18. září). 

4. V případě, že by byla vysoká škola sankcionována z důvodu nedodržení aktuálně 

účinných protiepidemických opatření ze strany studenta či zaměstnance příslušným 

správním orgánem, může po tomto studentovi/zaměstnanci VŠERS požadovat 

náhradu vzniklé újmy. 

5. Prosíme, aby studenti a zaměstnanci pravidelně sledovali oficiální komunikační 

kanály (školní e-mail, web, Facebook), jelikož situace se může rychle měnit. 

 

Toto opatření rektora č. 2/2021 nahrazuje opatření rektora č. 3/2020 a platí do odvolání. 

 
doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 

                                                                                                pověřený rektor 


