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Nařízení rektora č. 15/2021, 

o opatřeních ke snížení rizika nákazy koronavirem 

 

V reakci na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20.11.2021 č. MZDR 

42085/2021-1/MIN/KAN (dále též jen „mimořádné opatření“) je Vysoká škola NEWTON, a.s. 

(dále též jen „NU“) povinna až na níže uvedené výjimky zajistit pravidelné testování svých 

zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. 

Z tohoto důvodu platí od pondělí, 29. listopadu 2021 do odvolání následující opatření: 

a) všichni zaměstnanci Vysoké školy NEWTON, jakož i další osoby přímo 

participující na zajištění výuky na NU docházející do prostor NU podstoupí 

1x týdně rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-

CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou); 

b) dnem provedení (termínem) testování dle bodu a) je pondělí, popř. první 

pracovní den po něm následující, není-li pondělí dnem pracovním; 

c) není-li zaměstnanec v den termínu testování na pracovišti zaměstnavatele 

přítomen, provede se jeho preventivní testování v den jeho prvního příchodu na 

pracoviště po termínu testování následující; 

d) testování dle bodu a) se provádí v prostorách NU, za její organizační podpory a 

na její náklady; vlastní testování probíhá v Brně ve 4. patře v prostorách rektorátu, 

v Praze pak v prostorách v blízkosti recepce NU; 

e) o testování dle bodu a) je pro kontrolní účely vedena evidence provedených 

testů v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu test 

podstoupily; 

f) povinnost stanovená v bodě a) se nevztahuje na osoby, které: 

1. jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od 

dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku, 

2. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich 

doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu 

(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, 

3. podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

4. podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, 

s negativním výsledkem; 
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g) osoby, na které se nevztahuje povinnost stanovená v bodě a), jsou povinny 

tuto skutečnost Vysoké škole NEWTON prokázat certifikátem o provedeném 

očkování odpovídajícím požadavkům uvedeným v mimořádném opatření, 

relevantním záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo platným 

potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb; 

h) v případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test dle bodu a), je Vysoká škola 

NEWTON povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; 

i) zaměstnanci, který odmítne podstoupit test dle bodu a), se nařizuje nosit 

ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný 

prostředek, po celou dobu jeho přítomnosti na pracovišti,  minimalizovat setkávání 

s ostatními osobami v prostorách NU, v případě nezbytného kontaktu dodržovat 

rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, jakož i stravovat se odděleně od 

ostatních osob; 

j) v případě pozitivního výsledku testu provedeného dle bodu a) je zaměstnanec 

povinen bezodkladně o této skutečnosti uvědomit zaměstnavatele, opustit 

pracoviště a dále postupovat dle pokynů uvedených v mimořádném opatření. 

 

 

V Praze dne 24. listopadu 2021 

 

 

 

 

 ……………………………………… 

 MUDr. Jan Mojžíš, MBA 

 rektor Vysoké školy NEWTON, a.s. 
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Evidence provedených testů (RAT) formou sebetestování 

Datum Hod. Místo 
Jméno a příjmení 

testované osoby 

Číslo 

ZP 
Číslo pojištěnce Výsledek* 

Podpis 

testovaného 
Ověřil 

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

      pozitivní / negativní   

* nehodící se škrtněte 
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Evidence testů RT-PCR a RAT s negativním výsledkem provedených ve zdrav. zařízení 

Datum 

prokázání 

Jméno a příjmení 

osoby / zaměstnance 

Datum 

provedení 

Typ testu 

(PCR/RAT) 
Provedl Ověřil 
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Evidence očkování zaměstnanců pro onemocnění covid-19 

Datum 

prokázání 

Jméno a příjmení 

osoby / zaměstnance 

Očkování 

dokončeno 

(datum) 

Platnost 

certifikátu do 

(datum) 

Dle listiny či e-certifikátu 

ověřil 
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Evidence zaměstnanců s laboratorně potvrzených prodělaným onemocněním covid-19 

Datum 

prokázání 

Jméno a příjmení 

osoby / zaměstnance 

Datum 

1. pozitivního 

testu 

Potvrzení vydal 
Dle listiny či 

e-certifikátu ověřil 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


