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Informace pro studenty Fakulty zdravotnických věd Univerzity 
Palackého v Olomouci 

 
Milé studentky, milí studenti, 

 

vzhledem k současné epidemiologické situaci související s šířením onemocnění Covid 19 a s odkazem 

na Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 a na základě četných dotazů studentů sdělujeme, že: 

 

− Výuka na VŠ nebyla zrušena, teoretická a teoreticko-praktická výuka byla převedena  

do distančních forem vzdělávání a praktická výuka a praxe se realizují dle akreditovaných 

studijních plánů, s výjimkou 3. ročníků bakalářských studijních programů a 1. a 2. ročníků 

navazujících magisterských studijních programů. Na studenty těchto ročníků se vztahuje 

pracovní povinnost dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. 

 

− Studenti ročníků, na které se nevztahuje pracovní povinnost, se mohou na základě vlastního 

uvážení a vyhodnocení své situace zapojit do pomoci poskytovatelům zdravotní péče, 

zdravotně sociálním institucím, domovům důchodců a dalším potřebným zařízením. Vyučujícím 

bylo doporučeno zohlednit tyto důvody nepřítomnosti a nabídnout konzultace nebo náhradní 

výuku, např. záznam online výuky, komentované prezentace, prezentace v kurzu Moodle aj. 

Pokud se student neúčastní výuky, má povinnost tuto skutečnost sdělit vyučujícímu včetně 

důvodu nepřítomnosti. Výkon dobrovolné pracovní činnosti Vám může být zohledněn v rámci 

plnění praktické výuky a odborné praxe, která je součástí akreditovaných studijních plánů 

realizovaných v tomto akademickém roce. Případné uznání je plně v kompetenci garantů 

předmětů praktické výuky a praxí a garantů studijních programů.    

 

− Pokud v současné době vykonáváte praktickou výuku nebo odbornou praxi na základě smlouvy 

s poskytovatelem zdravotní péče a na základě rozpisu praxí, je vaší povinností plnit praxi dle 

nastaveného plánu praxí. Případné změny jsou v kompetenci garanta předmětu praktické výuky 

a praxí.  
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− Odpolední úřední hodiny studijního oddělení FZV jsou do odvolání zrušeny, osobní 
návštěva studijního oddělení FZV mimo dopolední úřední hodiny je možná pouze  
po předchozí domluvě se studijní referentkou. 

 

Milé studentky, milí studenti, 

 

Řada z vás projevila zájem o pomoc v nemocnicích, domovech pro seniory, agenturách domácí péče. 

Velmi si této aktivity vážíme a podporujeme ji doporučeními pro uznání vaší činnosti v rámci plnění praxí 

a omluvení vašich absencí v účasti na distančních formách výuky. Nicméně, pravidla nastavená 

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 jsou pro nás závazná a musíme je respektovat. Záleží 

na přístupu každého z nás.  

 

Věříme, že společně zvládneme tuto nelehkou dobu a požadavky zimního semestru tohoto 

akademického roku naplníme. 

 

 
 
 

V Olomouci dne 22. 10. 2020                                                                                                             

                                                                                                         prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 


