
  

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci | Hněvotínská 3 | 775 15 Olomouc | www.fzv.upol.cz 

Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci č. 18/2020 

 

s odvoláním na Usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 č. 1263 se od 7. 12. 2020 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,  

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

literatury a  

g) na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů. 

 

Podrobnější informace naleznete zde: 

https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/AKTUALITY_2020/PES-VS-

tabulka_FINAL.pdf 

 

2. Vzhledem k pracovnímu nasazení studentů FZV, velikostí skupin, výkonu pracovní povinnosti 

a blížícímu se konci semestru doporučujeme zachovat do konce zimního semestru výuku 

prostřednictvím online platforem.  

Rozhodnutí o prezenční výuce je plně v kompetenci garanta – vyučujícího studijního 

předmětu, který posoudí její vhodnost a nezbytnost. Oznámení o případné realizaci prezenční 

výuky s respektováním omezeného počtu studentů (20) sdělí garant nebo vyučující předmětu 

studentům prokazatelným způsobem.  
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V případě prezenční výuky je tolerována absence studentů z důvodu výkonu pracovní činnosti, 

dobrovolnické činnosti či pomoci poskytovatelům zdravotní péče. Student v tomto případě sdělí 

tuto skutečnost vyučujícímu nebo garantovi předmětu.  

 

3. Studenti, kterých se nově bude týkat výuka, se mohou vrátit také na koleje. Informace viz na 

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/aktualizovano-k-1-12-rezim-na-up-vyuka-

zkousky-koleje-pracovni-povinnost-studentu-aj/ 

 

4. 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.  

 

 

V Olomouci dne 4. 12. 2020                                                             prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/aktualizovano-k-1-12-rezim-na-up-vyuka-zkousky-koleje-pracovni-povinnost-studentu-aj/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/aktualizovano-k-1-12-rezim-na-up-vyuka-zkousky-koleje-pracovni-povinnost-studentu-aj/

