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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 
v Olomouci č. 4/2021 

 

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. 393  ze dne 19. dubna 2021  
a Mimořádných opatření MZČR ze dne 19. 4. 2021 – přílohy č. 1 a 2 definovaného Usnesení vlády 
vydává následující opatření pro realizaci výuky a provozu  v letním semestru akademického roku 

2020/2021 na FZV UP: 

 

S účinností ode dne 26. dubna 2021 do odvolání se stanoví následující podmínky pro vzdělávání  

na FZV UP: 

 

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

v místnosti více než 10 osob; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu  

se nevztahuje na: 

− účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních 

programů realizovaných na FZV UP 

− účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze 

jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba). 

2. Osobní přítomnost studenta na vzdělávání definovaná v bodě 1 je možná:  

a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) prodělal onemocnění COVID-19 a prokáže, že od prvního pozitivního RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu  

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 testu neuplynulo více než 90 dní; 

c) prokáže se certifikátem vystaveným MZČR o kompletním provedeném 

očkování proti COVID-19 od něhož uplynulo nejméně 14 dnů; 

d) prokáže se negativním výsledkem testu na covid 19 ne starším než 7 dní, 

který mu byl vystaven testovacím centrem ve FNOL za respektování pokynů 

k testování studentů ze dne 27. 3. 2021  

(https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Dokumenty/2021/Testovani

-studenti-28.3.2021-FINAL.pdf); 

e) prokáže se negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
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CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem 

zdravotních služeb (týká se studentů, kteří budou využívat dalších možností 

testování např. testování u praktického lékaře nebo na kterémkoliv 

odběrovém místě v místě svého bydliště). 

3. Student je povinen informovat vysokou školu o pozitivním výsledku konfirmačního testu RT-

PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 (pokud jej absolvoval) a to písemným sdělením 

proděkance pro studium a organizaci na e-mailovou adresu: zdenka.miksova@upol.cz. 

4. 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. 

5. Realizaci výuky a činností FZV UP v Olomouci v letním semestru 2021 s dodržováním 

nastavených pravidel zajistí vedoucí pracovníci a garanti studijních programů ve spolupráci 

s garanty a vyučujícími předmětů akreditovaných studijních programů.  

6. 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. 

7. 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 

 

8. Sdělení definovaná v bodech 1. – 7. se týkají také studentů studijního programu Physiotherapy. 

9. Až do odvolání se prodlužuje platnost jednotlivých ustanovení Sdělení děkana č. 1/2021  

až 3/2021 pokud nejsou v rozporu s výše definovanými pravidly. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 22. 4. 2021                                                             prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                děkan  

  FZV UP v Olomouci 
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