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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 
v Olomouci č. 2/2021 

opatření k výuce v letním semestru 2020/2021 
 
Děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. v souvislosti se současnou 

epidemickou situací v ČR a s odkazem na Rozhodnutí o zvláštních oprávněních veřejných a 

soukromých vysokých škol při mimořádné události  vydaným MŠMT pod č.j. MSMT-45977/2020-2 

vydává následující opatření pro realizaci výuky a provozu v letním semestru akademického roku 

2020/2021 na FZV UP: 

 

 Vzdělávací činnost týkající se všech studijních programů realizovaných  na FZV včetně kurzů 

celoživotního vzdělávání se řídí těmito pravidly: 

- Výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021 se bude realizovat ve studijních 

skupinách dle rozvrhu letního semestru. 

- Výuka teoretických  a teoreticko-praktických předmětů bude realizována hybridní formou výuky, 

tzn. kombinací distančních (on-line) platforem výuky s výukou prezenční nebo jako distanční 

výuka (on-line), pokud to charakter předmětu umožňuje; vždy však s respektováním aktuálních 

podmínek daných platným Usnesením vlády ČR nebo nařízením KHS. 

- Výuka předmětů praktické výuky a odborných praxí bude probíhat formou prezenční výuky 

s respektováním požadavků vyplývajících z platných Usnesení vlády ČR nebo nařízení KHS. 

Koordinátorkou pro realizace praktické výuky a odborných praxí je určena  

Ing. Bc. Andrea Drobiličová, proděkanka pro kvalitu a praktickou výuku. Své náměty, připomínky 

a dotazy zasílejte na e-mail: andrea.drobilicova@upol.cz. 

 

 Podmínky provozu a ostatní činnosti na FZV: 

- Zaměstnanci a studenti mají povinnost zdržet se přítomnosti v prostorách FZV v případě 

příznaků onemocnění COVID 19, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně dodržovat 

léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření  uložená orgány ochrany 

veřejného zdraví.  

- Zaměstnanci a studenti mají povinnost dodržovat ve zvýšené míře hygienu rukou (časté mytí 

rukou a dezinfekce rukou), chránit si nos a ústa a respektovat případná další opatření vyplývající 

z Usnesení vlády ČR a nařízeních KHS. 

- Ve všech výukových prostorách FZV jsou k použití umístěny prostředky pro dezinfekci rukou.  
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 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/RNAU-Podklady-2020-29-

0_Distancni_vzdelavani_AR_2020-2021.pdf 

 

 Realizaci výuky a činností FZV UP v Olomouci v letním semestru 2021 s dodržováním nastavených 
pravidel zajistí vedoucí pracovníci a garanti studijních programů ve spolupráci s garanty  
a vyučujícími předmětů akreditovaných studijních programů.  

 
 S případnými dotazy, tipy, návody, návrhy, připomínkami a sděleními se obracejte e-mailem  

na proděkanku pro studium a organizaci FZV UP v Olomouci na e-mail: zdenka.miksova@upol.cz.  
 

 Až do odvolání se prodlužuje platnost jednotlivých ustanovení Sdělení děkana č. 1 ze dne  
8. 1. 2021, počínaje dnem tohoto vyhlášení. 

 

 

V Olomouci dne 22. 1. 2021                                                             prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 
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