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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci č. 12/2020 

pokyny a doporučení k realizaci teoretické výuky a praxí v zimním 

semestru 2020/2021 

 

Děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. vzhledem k dynamice vývoje 

epidemiologické situace související s nemocí COVID-19 vydává pokyny a doporučení k realizaci 

teoretické výuky a praxí v ZS akademického roku 2020/2021 na FZV UP: 

 

Informace pro studenty 

 Podmínky vzdělávání na FZV UP v Olomouci včetně používání ochranných prostředků se řídí podle 

platných hygienicko-epidemiologických opatření definovaných vládou ČR a budou v souladu s nimi 

upravovány.  

 I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s koronavirovou infekcí není aktuálně 

plošně omezená či zakázána praktická výuka v zimním semestru. S platností od 1. září 2020 je 

povinností pro všechny osoby nosit roušky také ve vnitřních prostorách všech zdravotnických 

pracovišť. Studenti jsou povinni mít vlastní jednorázovou ústenku (roušku). Při kontaktu s pacientem 

je akceptována pouze a výhradně jednorázová rouška (ústenka). Student je povinen respektovat 

případné další požadavky na osobní ochranné prostředky, pokud jsou pracovištěm požadovány. 

 V případě kontaktu s pozitivní osobou na COVID-19 v průběhu praktické výuky nahlaste tuto 

skutečnost vyučujícímu praxe (tutorovi) a respektujte pokyny zdravotnických pracovníků pracoviště, 

kde vykonáváte praxi nebo pracovníků Krajské hygienické stanice. 

 V případě příznaků infekčního onemocnění nevstupujte do prostor FZV UP ani do prostor 

zdravotnického zařízení, kde máte vykonávat praktickou výuku. Absenci ve výuce (teoretické i 

praktické) hlaste svému vyučujícímu. V případě zhoršujícího se zdravotního stavu a na základě 

osobního vyhodnocení situace kontaktujte svého praktického lékaře.  

 Nařízenou karanténu nebo pozitivní výsledek testu na COVID-19 neprodleně oznamte 

koordinátorce COVID-19 na FZV UP Mgr. Zdeňce Mikšové, Ph.D. na: zdenka.miksova@upol.cz  

s uvedením jména a příjmení, oboru a ročníku studia a stručného popisu situace. Nepřítomnost ve 

výuce (teoretické i praktické) sdělte vyučujícím zapsaných předmětů.  

 Absence ve výuce (teoretické i praktické) bude individuálně posouzena a dle rozhodnutí vyučujícího 

a vyhodnocení daných možností uznána nebo nahrazena. 
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 Zahraniční studenti a studenti z jiného než Olomouckého kraje se v případě akutních zdravotních 

obtíží mohou obracet na ambulanci primární péče Vojenské nemocnice Olomouc (VNOL - 

https://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/prakticky-lekar-pro-dospele ; tel. 973407040)  

 

Ostatní ustanovení Sdělení děkana č. 11 zůstávají v platnosti. 

 
Informace pro zaměstnance 

 

 Podmínky vzdělávání na FZV UP v Olomouci se řídí podle aktuálních legislativních a hygienicko-

epidemiologických opatření definovaných vládou ČR a budou v souladu s nimi upravovány.  

 I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s koronavirovou infekcí není aktuálně 

plošně omezená či zakázána praktická výuka v zimním semestru. S platností od 1. září 2020 je 

povinností pro všechny osoby nosit roušky také ve vnitřních prostorách všech zdravotnických 

pracovišť. Vyučující praxí jsou povinni mít jednorázovou ústenku (roušku) – jsou k dispozici na 

sekretariátech pracovišť FZV UP. Při kontaktu s pacientem je akceptována pouze a výhradně 

jednorázová rouška (ústenka). Vyučující praxe je povinen respektovat případné další požadavky na 

osobní ochranné prostředky, pokud jsou pracovištěm požadovány. 

 V případě nahlášení kontaktu studenta s pozitivní osobou na COVID-19 v průběhu praktické výuky 

vyučující situaci individuálně vyhodnotí a po konzultaci s pracovištěm předá studentovi informace 

k dalšímu průběhu praxe (pokračování v praxi, přerušení praxe a respektování pokynů pracovníků 

KHS, v případě negativního testu na COVID-19 opětovný výkon praxe apod.). V případě potřeby je 

záležitost možno konzultovat s proděkankou pro praxe Ing a Bc. Andreou Drobiličovou 

prostřednictvím emailového dotazu na: andrea.drobilicova@upol.cz 

 V případě kontaktu s pozitivní osobou na COVID-19 v průběhu praxí nahlaste tuto skutečnost 

koordinátorce COVID-19 na FZV UP Mgr. Zdeňce Mikšové, Ph.D. na: zdenka.miksova@upol.cz  a 

respektujte pokyny zdravotnických pracovníků pracoviště nebo pracovníků Krajské hygienické 

stanice. 

 V případě příznaků infekčního onemocnění nevstupujte do prostor FZV UP ani do prostor 

zdravotnického zařízení, kde máte vést praktickou výuku. Nepřítomnost nahlaste zaměstnavateli – 

svému přímému nadřízenému. V případě zhoršujícího se zdravotního stavu a na základě osobního 

vyhodnocení situace kontaktujte svého praktického lékaře.  

 Nařízenou karanténu nebo pozitivní výsledek testu na COVID-19 neprodleně oznamte 

koordinátorce COVID-19 na FZV UP Mgr. Zdeňce Mikšové, Ph.D. na: zdenka.miksova@upol.cz a 

nepřítomnost na pracovišti oznamte svému nadřízenému.  

 Absenci studentů ve výuce z důvodů současné epidemiologické situace doporučujeme individuálně 

vyhodnotit, eventuálně projednat s garantem studijního programu nebo vedoucím program 

garantujícího pracoviště, popřípadě se studentem, a s ohledem na splnění cílů vzdělávání určit, zda 

výuka bude nahrazena nebo uznána (zcela či částečně). V případě potřeby můžete záležitost 

konzultovat s proděkankou pro vzdělávání a organizaci Mgr. Zdeňkou Mikšovou, Ph.D. 
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prostřednictvím e-mailového dotazu na: zdenka.miksova@upol.cz nebo na t. č. 585 632 804 nebo 

po předchozí domluvě osobně. 

 

Ostatní ustanovení Sdělení děkana č. 11 zůstávají v platnosti. 

 

 

V Olomouci dne 21. 9. 2020      

                                                                                                             

                                                                                                         prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 
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