
  

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

Informace k testování studentů FZV UP v Olomouci 

 
 

Vážené studentky a studenti, 

 

         vzhledem k zachování prezenční klinické a praktické výuky ve zdravotnických studijních 

programech a zachování individuálních konzultací (Usnesení Vlády ČR  

č. 200 o přijetí krizového opatření) a v kontextu realizace Mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví, kterým je realizováno povinné testování zaměstnanců ve veřejném sektoru, vedení FZV 

UP v Olomouci rozhodlo o pravidelném antigenním testování studentů FZV UP, kteří se účastní 

prezenční klinické a praktické výuky (cvičení v odborných předmětech), zkoušení nebo individuálních 

konzultací.  

 

S účinností od 1. 4. 2021 se studenti FZV UP mohou účastnit praktické výuky (praxí) ve FNOL nebo 

praktických cvičení v odborných učebnách na TÚ, konzultací a zkoušení v prostorách TÚ pokud se 

prokážou (vyučujícímu nebo staniční sestře) negativním testem na COVID-19, ne starším než 7 dní. 

Tato povinnost se nevztahuje na studenty, kteří nejeví žádné známky onemocnění COVID-19  

a současně doloží, že: 

- prodělali onemocnění COVID-19 a 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; 

- mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti COVID-19, od něhož 

uplynulo nejméně 14 dnů. 

 
Pro testování studentů je ve spolupráci s FNOL vytvořen rezervační systém na:  
 
https://rezervacecovid.fnol.cz/Pages/Calendar2.aspx?calendarType=Aux2. 
 

Proces testování ve FN OL je nastaven následovně: 

- Student se sám v dostatečném předstihu, minimálně 1 den před výukou nebo praxí, 

zaregistruje prostřednictvím uvedeného odkazu na příslušný termín testování.  

- V uvedený termín se dostaví na odběrové místo ve FNOL, kterým je budova WJ (prádelna) 

k odběru. 

- Prokáže se průkazem studenta UP a průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny. 

- Bezprostředně po odběru opouští odběrové místo. 

- V případě negativního výsledku student obdrží na e-mail certifikát  

a oznámení o negativitě. 

https://rezervacecovid.fnol.cz/Pages/Calendar2.aspx?calendarType=Aux2
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- V případě pozitivního výsledku obdrží student SMS zprávu. V tomto případě se musí 

neprodleně dostavit na odběrové místo v budově F FNOL, kde mu bude proveden odběr  

na vyšetření PCR, poté ihned odchází domů. Výsledek PCR testu obdrží formou SMS 

zprávy. V případě pozitivního výsledku kontaktuje svého praktického lékaře a informuje 

koordinátora pro testování studentů na FZV UP Ing. A. Cholinskou na e-mail: 

alena.cholinska@upol.cz, která také obdrží notifikační e-mail pozitivního výsledku 

antigenního testu daného studenta pro evidenci. 

- V případě problémů je možné se obrátit na: 

o Mgr. Alenu Koukalovou, klapka 5458, alena.koukalova@fnol.cz nebo  

na tel. 588445458 - odběrové místo antigenního testování pro zaměstnance  

a studenty budova WJ (bývalá prádelna), eventuálně  

o na tel. č. 739 598 026 - odběrové místo k odběru na vyšetření PCR v budově F 

FNOL.  

 

Pro naplnění výše stanovené povinnosti je možné využít i dalších možností testování (např. 

prostřednictvím praktického lékaře nebo na kterémkoliv odběrovém místě v místě svého bydliště).  

 

S případnými dotazy se obracejte e-mailem na proděkanku pro studium a organizaci FZV UP  

v Olomouci na e-mail: zdenka.miksova@upol.cz . 

 

 

V Olomouci dne 27. 3. 2021      

                                                                                                             

                                                                          prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                 děkan  

                                                                                       FZV UP v Olomouci 
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