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Informace studentům 
 

Vážené studentky,  

Vážení studenti, 

 

vzhledem k vývoji epidemické situace a přijímání intenzivnějších omezení k prevenci šíření 

Coronaviru, byla vládou ČR vyhlášena pracovní povinnost studentů 1. a 2. ročníků bakalářských  

a 1. ročníků navazujících magisterských nelékařských zdravotnických studijních programů v prezenční 

formě studia. Výjimku z pracovní povinnosti budou mít pouze studenti, kteří prokáží, že už pracují  
pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům  
s nemocí covid-19. Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost zajistit pro studenty bezodkladně 

po jejich nástupu na pracovní povinnost očkování proti onemocnění COVID-19. 

 

V souvislosti s výše uvedenými opatřeními budou pro uvedené ročníky upraveny podmínky 

realizace výuky v letním semestru tohoto akademického roku následovně: 

- Výuka teoretických a teoreticko – praktických předmětů bude realizována s využitím 

distančních forem vzdělávání se záznamem – komentované prezentace, videozáznam 

(týká se přednášek, seminářů i cvičení). 

- Praktická výuka (praxe) bude probíhat dle rozvrhu letního semestru s tím, že v případě 

nařízené pracovní povinnosti nebo pracovního výkonu pro poskytovatele zdravotních 

služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s nemocí COVID-19 v době 

rozvrhem dané praxe bude tato činnost vnímána jako výkon praktické výuky (praxe), pokud 

bude odpovídat hodinové dotaci praxe. 

- V případě výkonu nařízené pracovní povinnosti nebo pracovního výkonu pro poskytovatele 

zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s nemocí COVID-19 

v době mimo rozvrhem dané praxe, bude možno tuto činnost uznat za výkon praxe  

na základě žádosti studenta, doložení dokladů o výkonu pracovní činnosti a individuálního 

posouzení situace.  
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Vážené studentky, vážení studenti, 

 

věříme, že úprava podmínek výuky LS v době nouzového stavu je vstřícná a oceňuje Vaše 

případné pracovní nasazení vycházející ze stanovené pracovní povinnosti nebo respektující Vaše 

aktivní dobrovolné zapojení se do pomoci nemocnicím, které mnohdy jen velmi obtížně zvládají 

současný epidemický vývoj v ČR. 

Vážíme si Vašeho přístupu i nasazení, které jsou dokladem morálně vyzrálého přístupu k povoláním, 

na která se studiem na FZV připravujete.   

Děkujeme za reprezentaci FZV UP v Olomouci, za pomoc pacientům a potřebným a přejeme hodně sil 

a pevné zdraví.    

 

Děkujeme, že pomáháte. 

 

 

V Olomouci dne 6. 3. 2021                                                             prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 


