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Vážení zaměstnanci, pedagogové a studenti  
Hudební fakulty JAMU,  

chtěla bych vás seznámit s fungováním Hudební fakulty po Velikonocích, 
tj. od úterý 6. 4. 2021: 

• Nadále platí možnost individuálních konzultací a individuální přípravy ke 
konzultacím. 

• Nadále platí realizace uměleckých výstupů formou zkoušek jako výstup ze studia 
do 10 osob. 

 

Jaký je postup pro pedagogy a studenty při konzultacích, individuální 
přípravě na konzultace a zkouškách?  

Od 6. 4. 2021 platí systém dvou kroků:  

• Krok 1: Stále platí povinnost rezervace tříd dopředu (řeší každá 
katedra samostatně obvyklým způsobem). 

• Krok 2: Od 6. 4. 2021 nově platí vstup do budovy pouze elektronickou 
cestou, tj. elektronickou rezervací testu na DnO nebo elektronickou 
rezervací vstupu přes novou aplikaci KORONAVIRUS v IS.  

 
Vysvětlení: 
 
2a. Rezervace vstupu přes negativní test na DnO: osoby testované v DnO se dostanou 
automaticky na seznam u vrátnice (v případě negativního výsledku). Nemusí si zajistit 
vstup do budovy skrze IS. Registrace na testování je možná dopředu, link na test je 
v režii vedoucích kateder. Kapacita se bude zvyšovat. 
 
2 b. Rezervace vstupu přes e-vstup skrze aplikaci KORONAVIRUS v IS.  
Vstup do budovy HF JAMU získáte už pouze elektronickým způsobem. 
Přihlásíte se obvyklým způsobem do IS, ukáže se vám aplikace KORONAVIRUS na 
stránce IS.  
 
Aplikace vám nabídne možnosti pozitivního nebo negativního testu: 
 

Pozitivní test: 

(Imunita získaná prodělanou nemocí COVID-90 v posledních 90 dnech), počínaje od 
data pozitivního testu nebo nařízené karantény. Systém IS počítá automaticky lhůtu 90 
dní. 
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Negativní test:  
 

1. Test mimo HF JAMU (odběrová místa, lékaři, testovací možnost v místě bydlišt2 
atd.): zapisujete pouze datum a výsledek testu do aplikace KORONAVIRUS v IS 
a dostanete se tím automaticky na seznam u vrátnice. Dokumenty (potvrzení) si 
můžete, ale nemusíte stáhnout. 
 

2. Test na HF JAMU: výjimečná možnost pro lidi s objektivními potížemi při 
klasických možnostech testování a při nemožnosti, provádět samotest na jiném 
místě než HF JAMU. 

Očkování (dvě dávky plus 14 dní): tato funkce ještě není zaváděná, bude zřízená. Zatím 
ohlašujte prosím přes vedoucí kateder jména plně očkovaných osob.  

Link na aplikaci KORONAVIRUS (e-vstup) v ISu:  
https://is.jamu.cz/auth/koronavirus/ 

 
Link na video-návod pro užívání aplikace (autor: Daniela Svobodová): 
https://youtu.be/jjNO4cCyF0Q 

Výhody e-vstupu do budovy:  

1. Omezení kontaktů.  
2. Nemusíte nic vyplňovat u vstupu do budovy, můžete pohodlně vyplňovat z pohodlí 

domova nebo na cestě. 
3. Máte jistotu vstupu (po plánování tříd a registraci v aplikaci).  
4. Můžete jít přímo na vrátnici. Na vrátnici bude seznam lidí, kteří se přes DnO nebo 

aplikaci KORONAVIRUS registrovali.  
 
Nevýhoda: Neregistrované osoby nebudou mít možnost vstupu do budovy. 

Nejdůležitější při všech krocích je používání vlastního selského rozumu. Čím míň času 
uplyne mezi negativním testem a prací na HF, tím líp. Čím víc minimalizujete kontakty, 
tím líp. Čím víc dodržujete hygienická pravidla (respirátor, rozestupy, mytí rukou, 
dezinfekce nástrojů, vyvětrání místností), tím větší ochranu poskytujete sobě a druhým. 
Samozřejmě ani testování, ani hygienické návyky nejsou samospasitelné, ale každý 
malý krok pomůže.  

Tří dny u vstupu do budovy mně ukázaly, že jste perfektně zvládli situaci. Tento týden 
probíhalo plánování tříd ještě efektivněji. Věřím, že nám e-vstup do budovy ulehčí práci.  

 

Přeji vám dobré hospodaření se svými silami, 

Barbara M. Willi 
děkanka  
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