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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci č. 3/2021 

opatření k výuce v letním semestru 2020/2021 od 8. 3. 2021 

 

 

 

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

epidemickou situací v ČR a s odkazem na Usnesení Vlády ČR č. 248 ze dne 5. března 2021 vydává 

následující opatření pro realizaci výuky a provozu v letním semestru akademického roku 2020/2021  

na FZV UP: 

 

 Vzdělávací činnost týkající se 1. a 2. ročníků bakalářských a 1. ročníků navazujících magisterských 

studijních programů prezenční formy studia na FZV UP probíhá s ohledem na výše definované 

Usnesení Vlády ČR za těchto podmínek: 

- Vyhlášená pracovní povinnost pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských a 1. ročníků 

navazujících magisterských nelékařských zdravotnických studijních programů v prezenční 

formě studia bude naplňována ve spolupráci s hejtmany krajů a poskytovateli zdravotní péče. 

- 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. 

- Realizace výuky v LS se pro studenty ročníků s pracovní povinností upravuje následovně: 

o Výuka pro studenty, kteří nebudou povoláni k plnění pracovní povinnosti, bude 

realizována dle nastavených rozvrhů LS. 

o Studenti vykonávající pracovní povinnost nebo pracují pro poskytovatele 

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

19 budou omluveni z účasti na výuce. Splnění studijních povinností LS 

akademického roku bude u těchto studentů řešeno individuálně ve spolupráci 

s garanty studijních programů a přednostů obor/program garantujících 

pracovišť. 

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

distančních forem vzdělávání se záznamem – komentované prezentace, 
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videozáznam (týká se přednášek, seminářů i cvičení) za účasti studentů, kteří nebudou 

povoláni k výkonu pracovní povinnosti. 

o 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. 

o 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. Uznání praxí je v kompetenci 

garantů studijních programů a přednostů obor/program garantujících pracovišť. 

 

 Vzdělávací činnost týkající závěrečných ročníků bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů prezenční formy studia a všech ročníků bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů kombinovaných forem studia a také studentů studijního 

programu Physiotherapy se na FZV UP řídí těmito pravidly: 

- Výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021 se bude realizovat ve studijních 

skupinách dle rozvrhu letního semestru. 

- Výuka teoretických a teoreticko-praktických předmětů bude realizována hybridní formou výuky, 

tzn. kombinací distančních (on-line) platforem výuky s výukou prezenční nebo jako distanční 

výuka (on-line), pokud to charakter předmětu umožňuje; vždy však s respektováním aktuálních 

podmínek daných platným Usnesením vlády ČR nebo nařízením KHS. 

- Výuka předmětů praktické výuky a odborných praxí bude probíhat formou prezenční výuky 

s respektováním požadavků vyplývajících z platných Usnesení vlády ČR nebo nařízení KHS. 

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. 

 

 Podmínky provozu a ostatní činnosti na FZV UP: 

- Zaměstnanci a studenti mají povinnost zdržet se přítomnosti v prostorách FZV UP v případě 

příznaků onemocnění COVID-19, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně dodržovat 

léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany 

veřejného zdraví.  

- Zaměstnanci a studenti mají povinnost dodržovat ve zvýšené míře hygienu rukou (časté mytí 

rukou a dezinfekce rukou), chránit si nos a ústa a respektovat případná další opatření vyplývající 

z Usnesení vlády ČR a nařízeních KHS. 

mailto:andrea.drobilicova@upol.cz
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- Ve všech výukových prostorách FZV UP jsou k použití umístěny prostředky pro dezinfekci 

rukou.  

 

 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 

 

 Realizaci výuky a činností FZV UP v Olomouci v letním semestru 2020/2021 s dodržováním 

nastavených pravidel zajistí vedoucí pracovníci a garanti studijních programů ve spolupráci 

s garanty a vyučujícími předmětů akreditovaných studijních programů.  

 

 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.  

 

 Až do odvolání se prodlužuje platnost jednotlivých ustanovení Sdělení děkana č. 1 ze dne  

8. 1. 2021, počínaje dnem tohoto vyhlášení. 

 

 

                                                                                                 

                                                                         

 

 

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

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 
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