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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci č. 11/2020 

opatření k výuce v zimním semestru 2020/2021 

 

Děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. v souvislosti se současnou 

epidemiologickou situací v ČR vydává následující pravidla pro realizaci výuky v ZS akademického roku 

2020/2021 na FZV UP: 

 

 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 

 

 Pravidla pro zajištění činnosti – vzdělávací i výzkumné v zimním semestru: 

i) Zaměstnanci a studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID 19 zdržet 

se přítomnosti v prostorách FZV, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně 

dodržovat léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány 

ochrany veřejného zdraví.  

ii) Zaměstnanci a studenti mají povinnost dodržovat ve zvýšené míře hygienu rukou (časté 

mytí rukou a dezinfekce rukou), chránit si nos a ústa v případě shromáždění 100 a více 

osob na jednom místě a čase v prostorách FZV UP, v ostatních případech, pak na základě 

individuálního vyhodnocení situace. Tímto není dotčena povinnost chránit si nos a ústa ve 

vnitřních prostorách UP. 

iii) Výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 se bude realizovat ve studijních 

skupinách dle rozvrhu zimního semestru. V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci 

a z ní vyplývajících opatření může být kontaktní výuka doplněna online (distančními) prvky 

výuky při zachování interakce mezi vyučujícím a studenty, a to s využitím platforem Moodle, 

Big Blu Buton, Zoom nebo MS Teams  u těch předmětů, kde je to z charakteru předmětu 

možné. Obsahově bude online výuka shodná s výukou realizovanou přímo v budovách 

fakulty, včetně naplnění výstupů z učení a požadavků na studenty. Zároveň bude 
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zachována možnost individuálních konzultací. Doporučujeme vyučujícím se na řešení 

negativních dopadů epidemiologické situace připravit. V případě potřeby technické pomoci 

je možno se obrátit na p. Martina Fasnera na e-mail: martin.fasner@upol.cz; v případě 

pomoci s portálem Moodle na Mgr. Lukáše Merze, Ph.D. na: lukas.merz@upol.cz, kteří vám 

buď přímo poradí, nebo přesměrují na odpovídající odborníky.  

iv) Pokud je výuka realizována mimo prostory UP (např. praktická výuka v prostředí 

poskytovatelů zdravotní péče, zdravotně sociální péče apod.) je povinností zaměstnanců i 

studentů respektovat nastavená pravidla provozu těchto institucí. 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 . 

 

 Doporučujeme, aby přednostové/vedoucí obor/program garantujících pracovišť ve spolupráci  

s garanty programů proaktivně připravili plán realizace výuky pro případ zákazu přítomnosti 

studentů v prostorách vysoké školy nebo omezení počtu osob při prezenční výuce či omezení 

činností spojených se vzděláváním. Z těchto důvodů doporučujeme výuku soustředit do malých 

skupin studentů a zavést hybridní formy realizace výuky předmětů, jejichž charakter to umožňuje. 

 

 Doporučujeme omezit pracovní nebo studijní cesty do oblastí označených za rizikové, tj. oblasti, 

kde cesta podléhá karanténě, testu nebo jiným podmínkám. Informace k odběrovým místům najdete 

na: 

 FNOL:   https://covid.fnol.cz/ 

 VNOL:   https://www.vnol.cz/index.php/cs/aktuality-a-akce/410-odberove-misto-na-

vysetreni-covid-19-pouze-pro-samoplatce 

 Olomoucký kraj: https://www.krajpomaha.cz/aktualne/seznam-odbernych-mist-v-olomouckem-

kraji 

 

 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. 

 

 Tímto sdělením se ruší platnost Sdělení děkana FZV UP č. 10 ze dne 7. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 15. 9. 2020      

                                                                                                             

                                                                                                         prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 
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