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OZNÁMENÍ REKTORKY VE VĚCI PROVOZU SVŠE OD 20. 9. 2021
Vstup studentů a zaměstnanců do budovy SVŠE
ONT (Očkování – Nemoc – Testování) je podmínka, na základě které lze prokázat splnění
požadavků pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb.
Povinnost mít zakrytá ústa a nos
Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94% ve všech
vnitřních prostorech vysoké školy, s několika výjimkami. Této účinnosti vyhovují
respirátory bez výdechového ventilu např. FFP2, KN 95.
Výjimky nošení respirátorů:
1. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest nemají osoby, které nemohou mít ze
závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest FFP,
a KN 9 a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby
jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je
v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení
výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný
prostředek dýchacích cest.
2. Zaměstnanci SVŠE jsou povinni mít respirátor ve společných prostorech, avšak
nošení ochrany dýchacích cest neplatí pro pedagogické pracovníky při výuce (tj. se
studenty v učebně) 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).
3. Studenti jsou povinni mít respirátor ve společných prostorech, avšak ochranu
dýchacích cest nemusí mít nasazenou v případech, pokud sedí v rámci vzdělávacích
aktivit v učebně. Praktické vyučování nebo praktická příprava na pracovišti
právnických či fyzických osob (praxe studentů v rámci výuky) se řídí pravidly
uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.
Akademický pracovník, vyučující a zaměstnanec SVŠE v karanténě
Pokud bude vyučujícímu nařízena karanténa a zdravotní stav mu to dovolí, může výuku
poskytovat studentům po dohodě s prorektorkou Ing. Jitkou Veselou, Ph.D on-line z jiného
místa než je budova SVŠE. Pokud toto možné nebude, je vyučující z pohledu právních
předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci. Toto sdělí paní tajemnici Ing. Olze
Janíčkové.
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Zkoušky a vzdělávací akce SVŠE
Mohou se konat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě. Od 20. 9. 2021 není
nutné prokazování se OTN (dokončené očkování, negativní test, prodělaná nemoc). Při výuce
může být v učebně maximálně 150 osob. Při zkouškách není nutné mít respirátory tehdy,
pokud je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru (týká se zkoušejícího i
zkoušeného).
Akademické obřady
Pro akademické obřady platí tyto podmínky:
a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků,
návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat uvedené
podmínky1,
b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3000
diváků splňovat uvedené podmínky a z počtu diváků nad 3 000 pak musí minimálně
polovina z těchto diváků splňovat stanovené podmínky: ukončené očkování nebo
prodělaná nemoc v ochranné lhůtě a zbývající část kapacity může být obsazena
osobami splňujícími podmínku (platný RT-PCR test) nebo (platný rychlý antigenní
test),
c) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky;
organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění stanovených kontrolovat
a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění
podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo
sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
e) doporučeny jsou respirátory.



osoba absolvovala nejdéle před 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 COVID za
podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;



1

=> 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:
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Povinnost nošení ochranného prostředku se řídí obecně mimořádným opatřením
k povinnému nošení ochranných prostředků
Knihovna
Knihovnu lze provozovat za splnění podmínek:
a) 1 čtenář na 10 m 2
b) Rozestupy 1,5 metru

Znojmo, 20. 9. 2021

doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
rektorka
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