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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci č. 13/2020 

opatření k výuce od 12. 10. 2020   

 

Děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. v souvislosti s aktuálním vývojem 

epidemiologické situace  v regionu a s odvoláním na sdělení vedení UP 

(https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vedeni-up-doporucuje-fakultam-prechod-na-online-

vyuku-od-12-10/) vydává následující pravidla pro realizaci výuky a nastavení režimu FZV UP:  

 

 Pravidla pro zajištění výuky (teoretické i praktické) 

 

S účinností od 12. 10. 2020 do odvolání bude výuka předmětů garantovaných  FZV UP probíhat 

následovně: 

i. Předměty teoretické a teoreticko-praktické se budou realizovat v hybridním módu výuky, např. 

přednášky a semináře online formou, cvičení prezenční formou vždy za dodržení přítomnosti 

maximálního počtu studentů 15 v jednom místě a čase. 

ii. Předměty praktické výuky (odborné praxe) se budou realizovat beze změn, s tím, že případná 

modifikace jejich rozsahu a obsahu je v kompetenci garantů předmětů a garantů studijních 

programů, při zachování požadavku naplnění stanovených cílů předmětů. 

iii. Výuka online v prezenční a kombinované formě studia se realizuje s respektováním požadavků 

Manuálu UP pro online výuky a zkoušení (https://www.upol.cz/nc/covid-

19/zprava/clanek/manual-a-pravidla-pro-online-vyuku-a-zkouseni-na-up/). 

iv. Garanti předmětů nebo vyučující jsou povinni neprodleně informovat studenty o nastavení 

výuky svých předmětů v kontextu zavedených pravidel. Za splnění zodpovídají vedoucí 

pracovišť.  

v. Výuka probíhá za důrazného respektování hygienických opatření – časté mytí a dezinfekce 

rukou, stálá ochrana úst a nosu, zajištění min. 2m rozestupů.  

vi. Výuka předmětů garantovaných jinými fakultami se řídí režimem nastaveným příslušnými 

garantujícími fakultami.  

 

 Vedoucí pracovišť FZV UP v rámci svých kompetencí nastaví pravidla přítomnosti akademických 

pracovníků na pracovišti. 
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 Úprava režimu FZV UP 

 

i. Minimalizujte osobní kontakty. 

ii. Upřednostňujte elektronickou komunikaci. 

iii. V případě nutnosti osobního kontaktu respektujte protiepidemiologická pravidla (ochrana úst a 

nosu, vzdálenost 2m, dezinfekce rukou). 

 

Ostatní ustanovení Sdělení děkana č. 12 zůstávají v platnosti. 

 

 

V Olomouci dne 7. 10. 2020      

                                                                                                             

                                                                                                         prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 


