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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci č. 17/2020 

 

s odvoláním na Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1198 a č. 1199 se od 25. 11. 2020 do odvolání 

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

  

1. Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas 

zkoušky více než 10 osob; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje 

na:  

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů všech realizovaných studijních 

programů na FZV UP v Olomouci,  

b) účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,  

c) laboratorní či experimentální výuku v posledním ročníku bakalářského  

nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,  

d) studium v doktorském studijním programu,  

e) individuální konzultace a  

f) individuální návštěvy knihoven (FZV UP i UP) za účelem příjmu nebo odevzdání studijní 

literatury. 

 

2. Vedení FZV UP v Olomouci 

- doporučuje realizovat veškerou výuku na FZV UP (teoretických i teoreticko-praktických 

předmětů) v distančním režimu s upřednostněním jiných než online způsobů výuky, 

které vyžadují přítomnost studentů v čase stanoveném rozvrhem předmětů pro ZS. 

Tento přístup zohledňuje pracovní činnost studentů FZV UP u poskytovatelů zdravotní 

péče. 

- doporučuje vyučujícím zohlednit případnou nepřítomnost studentů ve výuce z důvodu 

dobrovolné pracovní činnosti v rámci pomoci poskytovatelům zdravotní péče 

v současné epidemiologické situaci a nabídnout jim individuální konzultace  

za respektování hygienických podmínek osobního kontaktu,  

- předpokládá ukončení předmětů zimního semestru a. r. 2020/2021 s respektováním  

a s využitím možností, které nabízí SZŘ UP v Olomouci. Vyučující jsou povinni vypsat 

dostatečný počet termínů pro udělení zápočtů a realizaci kolokvií a zkoušek,  

s minimálně 10% rezervou ve vztahu k počtu zapsaných studentů v každém předmětu 
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a za respektování přítomnosti maximálního počtu 10 osob v jednom místě a čase. Dle 

schváleného harmonogramu akademického roku je nutno předměty zimního semestru 

uzavřít do mezního termínu pro splnění studijních povinností za akademický rok 

2020/2021, tj. do 6. 9. 2021.  

- doporučuje garantům (vyučujícím) praktických předmětů a praxí v maximální možné 

míře zohlednit výkon pracovní činnosti studentů u poskytovatelů zdravotní péče v rámci 

jejich dobrovolné pomoci či při plnění pracovní povinnosti dané zákonem tak, aby byly 

naplněny cíle praktické výuky a praxí dané studijním plánem pro jednotlivé studijní 

programy. V případě potřeby je možno záležitosti realizace a ukončení praktické výuky 

a praxí konzultovat s proděkankou pro praxe Ing a Bc. Andreou Drobiličovou 

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

 

3. 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), ukončení předmětů zimního semestru, řešení neúčasti 

studentů na výuce z důvodu pomoci poskytovatelům zdravotní péče i nabídky výuky  

a konzultací dle bodu 1. 

 

4. V případě potřeby je možno záležitosti výuky a ukončení teoretických a teoreticko-praktických 

předmětů konzultovat s proděkankou pro vzdělávání a organizaci Mgr. Zdeňkou Mikšovou, 

Ph.D. prostřednictvím e-mailového dotazu na zdenka.miksova@upol.cz nebo  

na t. č. 585 632 804 nebo po předchozí domluvě osobně. 

 

5. Studenti i pracovníci FZV UP hlásí nařízenou karanténu nebo pozitivní výsledek testu  

na COVID-19 koordinátorce COVID-19 na FZV UP Mgr. Zdeňce Mikšové, Ph.D.  

na zdenka.miksova@upol.cz . Zaměstnanci  FZV UP mají povinnost nepřítomnost na pracovišti 

oznámit svému přímému nadřízenému. 

 

6. Jednotlivá ustanovení předchozích „Sdělení děkana“ vydaná v ZS akademického roku 

2020/2021 zůstávají v platnosti, pokud nejsou v rozporu s výše definovanými pravidly 

vzdělávání, činnosti a provozu FZV UP v Olomouci.  

 

7. Vedení FZV UP v Olomouci důrazně doporučuje sledovat fakultní i univerzitní webové 

stránky vzhledem k rychle se měnící situaci. 

 

V Olomouci dne 24. 11. 2020                                                             prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 
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