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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci č. 6/2020 

k realizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  

 

Děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. stanoví zásady realizace 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) ze dne  

15. dubna 2020, kterým byly s účinností od 20. dubna 2020 stanoveny výjimky ze zákazu osobní 

přítomnosti studentů na vysokých školách, na FZV UP v Olomouci. 

 

1. Osobní přítomnost studentů závěrečných ročníků studijních programů na FZV UP se týká: 

 konzultací nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,  

 laboratorní nebo experimentální práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci 

studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu  

za přítomnosti nejvýše 5 osob,  

 klinické a praktické výuky a praxí. 

 

2. Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole 

pouze při splnění následujících podmínek: 

 je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) v období předchozích 

dvou týdnů nebo nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, což potvrdí 

písemným čestným prohlášením na předepsaném formuláři – viz příloha 1, 

 u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou.  

 

3. Vyučující, který bude realizovat konzultace se studenty, si zajistí rezervaci učebny přes 

rozvrhářku FZV UP p. L. Kubíčkovou e-mailem (lenka.kubickova@upol.cz) se specifikací: 

zkratky předmětu, data a času konzultace a požadované učebny. Vyučující, který bude 

realizovat zkoušky, si zajistí rezervaci učebny sám, respektive ve spolupráci s asistentkou 

příslušného pracoviště, ve STAGu. 

 

4. O konzultacích, zkoušení, laboratorní nebo experimentální práci probíhající od 20. 4. 2020  

do odvolání je veden vyučujícím záznam na předepsaném formuláři – viz příloha č. 2, který je 

spolu s čestným prohlášením zúčastněných studentů předán k evidenci rozvrhářce FZV UP  

p. Kubíčkové, v případě nepřítomnosti je možné dokumenty zanechat ve schránce FZV UP  
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u recepce LF UP nebo ve jmenovkou označené přihrádce v místnosti 2.055 na děkanátu FZV 

UP. 

 

5. Všichni členové akademické obce budou o realizaci mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví (č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) ze dne 15. dubna 2020 informováni 

prostřednictvím zaměstnaneckých a studentských e-mailů. 

 

6. Stanovené zásady mohou být upraveny či změněny v souvislosti s vývojem šíření koronavirové 

infekce v ČR. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 21. 4. 2020      

                                                                                                             

                                                                                                         prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

   FZV UP v Olomouci 
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Příloha 1 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEBO KARANTÉNNÍHO 

OPATŘENÍ 

 

Já ….......................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení) 

 

datum narození: ...................................................................................................................................... 

 

trvale bytem: …........................................................................................................................................ 

 

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 

infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemám 

nařízeno karanténní opatření. 

 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

V ....................................... 

 

Dne ................................... 

 

 

 

….……………………………… 

                                                                                                                                   Podpis 
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Příloha 2 

 

Záznam o konzultacích, zkoušení, laboratorní nebo experimentální práci probíhající dle 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) ze dne 15. 

dubna 2020 a Sdělení děkana FZV UP v Olomouci č. 6 ze dne 21. 4. 2020.  

 

Vyučující, zkoušející: ……………………………………………….. 

 

Termín a čas konzultace, zkoušení, laboratorní nebo experimentální práce*:  

 

…………...……………………………………………………………………………………… 

 

Místo konání (č. místnosti):……………………….. 

 

Jména a příjmení přítomných osob: 

…………………….………………………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………………………………… 

 

Počet čestných prohlášení studentů: ………………. 

K evidenci předáno dne: …………………… 

 

 

V Olomouci dne ………………………  Podpis vyučujícího:……………………. 

 

 

 

 

 

 

Převzato dne:………………… 

Jméno, příjmení a podpis přebírajícího:  …………………………… 

 

 

 

 

 

 

*Nehodící se škrtněte 


