
Vážená uchazečko/Vážený uchazeči o studium ARTETERAPIE na Pedagogické 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen PF JU), 
 
na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) ze dne 
29. června 2021, č. j. MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN, MZDR 15757/2020-
55/MIN/KAN, a mimořádného opatření MZ, č. j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN 
 
Vás informujeme o podmínkách, které musíte splnit při osobní účasti na přijímací 
zkoušce z Arteterapie. Prosím čtěte pečlivě a zachovejte se podle  
následujícího sdělení: 
 

• Účast na přijímací zkoušce je povolena pouze uchazečům bez klinických 
příznaků onemocnění COVID-19. 

• Všichni přítomní uchazeči doloží bezinfekčnost (podrobněji viz dále). 
Organizátor přijímací zkoušky je povinen při vstupu na přijímací zkoušku 
splnění podmínek kontrolovat a uchazeč je povinen mu splnění podmínek 
prokázat; v případě, že uchazeč splnění dále uvedených podmínek 
neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci. 

• Všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání přijímací zkoušky 
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo 
obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95). 

 
Splnění podmínky bezinfekčnosti je možné doložit: 

• potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2, který byl absolvován nejdéle před 7 dny; 

• potvrzením o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2, který byl absolvován nejdéle před 72 hodinami; 

• dokladem o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud: i) od 
aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, 
ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace 
první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 
druhá dávka, nebo iii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více 
než 9 měsíců; 

• dokladem o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, 
přičemž uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ 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; 

• potvrzením zaměstnavatele, školy nebo školského zařízení nebo čestným 
prohlášením, že osoba absolvovala v rámci povinného testování nejdéle před 
72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který 
je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou a byl 
poskytnut zaměstnavatelem, školou nebo školským zařízením, s negativním 
výsledkem. 

V případě, že uchazeč nemůže bezinfekčnost doložit a podmínky přijímací zkoušky 
to umožňují, je možné prokázání bezinfekčnosti provést tak, že na místě 
podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS- 
CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou 
osobou, s negativním výsledkem. 


