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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 
v Olomouci č. 16/2020 

 

s odvoláním na Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 č. 1078 se od 22. 10. 2020 do odvolání 

upřesňují podmínky výuky a provozu na FZV UP v Olomouci následovně: 

  

1. Zakazuje se osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole  

a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto 

bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních 

zdravotnických studijních programů (všechny studijní programy akreditované na FZV UP). 

2. Zakazuje se poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České 

republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla 

vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní 

klinické a praktické výuky nebo praxe podle bodu 1. 

3. Veškerá výuka na FZV UP (teoretických i teoreticko-praktických předmětů) se realizuje  

v distančním režimu, s upřednostněním jiných způsobů výuky, než které vyžadují osobní 

přítomnost studentů v čase stanoveném rozvrhem předmětů pro ZS.  

4. Vyučující realizují výuku ve všech ročnících a předmětech akreditovaných studijních programů 

s ohledem na specifické podmínky – viz pracovní povinnost studentů 3. ročníků bakalářských 

studijních programů a 1. a 2. ročníků navazujících studijních programů i s ohledem na možné 

dobrovolné zapojení ostatních studentů do pomoci zdravotnickým i zdravotně sociálním 

institucím či poskytovatelům zdravotní péče. Doporučujeme zohlednit případnou nepřítomnost 

studentů ve výuce a nabídnout jim náhradní výuku nebo konzultace v době příznivější 

epidemiologické situace. 

5. Vedoucí obor/program garantujících pracovišť ve spolupráci s garanty studijních programů  

a garanty předmětů, zajistí informovanost studentů jimi garantovaných programů o nastaveném 

způsobu výuky (teoretické i praktické), řešení neúčasti studentů na výuce z důvodu dobrovolné 

pomoci, nabídky náhradní výuky a konzultací apod. 

6. Vedoucí pracovníci pracovišť zajistí maximální omezení kontaktu zaměstnanců na pracovišti, 

dle vlastního uvážení rozhodnou o výkonu pracovní činnosti v systému home office pro 

jednotlivé pracovní pozice a zaměstnance. 
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7. Odpolední úřední hodiny studijního oddělení FZV UP jsou do odvolání zrušeny, osobní 
návštěva studijního oddělení FZV UP mimo dopolední úřední hodiny je možná pouze po 
předchozí domluvě se studijní referentkou. 

8. Na FZV UP dále platí obecně závazná pravidla: 

− upřednostnění elektronické komunikace před osobním kontaktem 

− zákaz vstupu osobám s příznaky onemocnění Covid 19 do prostor FZV UP 

− dodržování zvýšené hygieny rukou (časté mytí a dezinfekce) 

− respektování požadavku ochrany nosu a úst při pohybu v prostorách FZV UP 

9. Aktuální informace k epidemiologické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatřeních jsou 

zveřejněna na těchto stránkách institucí: 

− UP:  https://www.upol.cz/covid-19/ 

− FZV UP: https://www.fzv.upol.cz/covid-19/ 

− MZČR:      https://koronavirus.mzcr.cz/ 

− MŠMT:  https://www.msmt.cz 

− NAU:   https://www.nauvs.cz/attachments/article/153/RNAUPodklady-

2020-29-0_Distancni_vzdelavani_AR_2020-2021.pdf 

 

S účinností od 22. 10. 2020 se ruší Sdělení děkana č. 15.  

 

 

V Olomouci dne 22. 10. 2020                                                                                                             

                                                                                                         prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 
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