Vyhláška rektorky č. 2/2021, kterou se stanoví
POKYNY PRO VSTUP STUDENTŮ DO BUDOVY VŠMVVP
od 26. 4. 2021
Čl. I
Vstup do budovy VŠMVVP
(1) S účinností od 15. 3. 2021 je vstup do budovy VŠMVVP, U Santošky 17, Praha 5 umožněn
pouze osobám, které v posledních 7 dnech podstoupily RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a jeho
výsledek je NEGATIVNÍ.
(2) Každé pondělí a pátek je budova školy uzavřena (platí od 15. 3. 2021 do odvolání)
s výjimkou konání souborných zkoušek.
(3) S účinností od 26. 4. 2021 mohou studenti vstupovat do budovy VŠMVVP pouze
v případě, kdy jejich osobní přítomnost ve škole je nezbytně nutná (zkoušky, osobní
konzultace, státní závěrečné zkoušky, vyřízení studijních záležitostí)
Čl. II
Povinnosti studentů
(1) Student, který vstoupí do budovy VŠMVVP v Praze 5:
1. Nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19.
2. Musí mít řádně nasazený respirátor přes ústa a nos (nejméně třídy FFP2).
3. Provede v recepci dezinfekci rukou.
4. Je povinen v recepci předložit:
průkaz o negativním výsledku testu - vydaný odběrovým místem potvrzení
nebo zobrazí SMS zprávu o negativním výsledku testu v mobilním telefonu a
odešle ji na e-mail recepce@vsmvv.cz (test nesmí být starší než 7 kalendářních
dnů) 1
b) nebo předloží potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 vystavené
poskytovatelem zdravotních služeb (uplynula doba izolace podle platného
mimořádného opatření MZ ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a
od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní)
c) nebo certifikát MZ ČR o očkování proti COVID -19 (od aplikace druhé dávky
očkovací látky, resp. od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu
uplynulo nejméně 14 dnů, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19)..
a)

(2) Při zkoušce smí být v jedné učebně max. 10 osob. Všichni používají respirátor, dezinfekci
rukou a dodržují rozestupy. V učebnách vyhrazených k čekání na zkoušky platí stejná
pravidla.
1

Student využije služeb testovacích center https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ ,
nebo lze testování provést zdarma bez objednání u spolupracujícího lékaře kdykoli v pracovní době
ordinace (MUDr. Jan Skutil, PhD., specialista ORL, poliklinika Stodůlky, Hostinského 1533/4, Praha
5, ordinace se nachází v 2. patře polikliniky, telefon 235 516 258, www.orlpraha5.cz).

(3) V souladu s rozhodnutím vlády ČR je nezbytné respektovat tuto vyhlášku, jejíž cílem je
snaha eliminovat riziko šíření nákazy v prostorách VŠMVVP a ochránit zdraví našich
studentů i zaměstnanců školy.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu rektory VŠMVVP a jejím vyhlášení
na úřední desce a v dalších informačních systémech VŠMVVP, tj. zejména v systému Moggis.

V Praze dne 26. 4. 2021

doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
rektorka

