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Krizový štáb UK FTVS (dále jen „KŠ“) se sešel za účelem projednání nově vydané legislativy –
Usnesení Vlády ČR č. 393 ze dne 19. 04. 2021, kterým bylo pověřeno MZ ČR vydáním opatření
upravující provoz a chod vysokých škol a také povinnost testování studentů vysokých škol
v návaznosti na povolený rozsah výuky a vyjádření Krizového štábu UK ze dne 22. 04. 2021,
dostupný zde, a očekávaných dopadu na činnost UK FTVS
1) Výtah ze zápisu Krizového štábu UK – studium:
Od 26. 4. 2021 platí, že se provoz vysokých škol omezuje tak, že se zakazuje osobní přítomnost
studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob,
při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Současně platí, že se
zákaz osobní přítomnosti studentů podle daného usnesení nevztahuje:
a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,
b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a
studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a
středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
c) na účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a
jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),
d) na účast při zkouškách za účasti max. 10 osob v místnosti a na účast na přijímacích zkouškách za
účasti max. 20 osob v místnosti.
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2) Testování:
2.1 Testování zaměstnanců
Testování zaměstnanců UK probíhá v týdnu od 26. 04. 2021 beze změny, tj. v obvyklých časech a
místech. Pro snížení administrativní a časové náročnosti je doručováno využít rezervačního
systému.
2.2 Testování studentů
Od 26. 04. 2021 je umožněna osobní přítomnost studentů VŠ na výuce a zkouškách (dle
omezení bod 1) pouze tehdy:
a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a současně
b) podstoupil ve stanovené frekvenci preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem.
Kdy, podmínka pod bodem b) se nevztahuje individuální konzultace, na individuální výuku
nebo jiné individuální činnosti.
Povinnost testování s frekvencí jedenkrát za 7 dní se vztahuje i na studenty, kteří jsou ubytováni na
kolejích a neúčastní se prezenční výuky, a to včetně zahraničních studentů.
Student se první den osobní přítomnosti na výuce, zkoušce musí prokázat negativním
výsledkem testu, jak je uvedeno v bodě b) a současně plní podmínku bodu a), nebo se prokáže,
že:
c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
d) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace
první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně
14 dnů, nebo
e) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly
provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.
Studenti UK od 24. 04. 2021 a dále v týdnu od 26. 04. 2021 využívají vytvořené kapacity
testovacího center na Albertově a to výhradně po předchozí rezervaci přes již existující rozhraní
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https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov. Testovací centrum na Albertově je od soboty 24. 04. 2021
nově kontinuálně otevřeno všechny dny v týdnu, a to o víkendu od 9,00 – 16,00 a ve všední dny od
7,00 do 17,00.
KŠ doporučuje možnost využít i kapacit veřejných antigenních odběrových míst.
Na rámec uvedeného KŠ projednal, že student při plnění studijních povinností dle omezení daných
opatřením MZ ČR v návaznosti na Usnesení Vlády ČR č. 393 ze dne 19. 04. 2021 je na vyžádání
povinen bezodkladně prokázat splnění podmínek osobní účasti na výuce a zkoušce uvedených
v bodě 1 a 2.2, a to vždy i opakovaně po celou dobu jeho osobní účasti na výuce.
Student, který se neprokáže splněním podmínek pro osobní účast na vzdělávání, se vzdělávání nesmí
účastnit.
Informování studentů prostřednictvím dostupných komunikačních prostředků
Kdo: Mgr. V. Hojka, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti
Termín: 23. 04. 2021
Informování zaměstnanců prostřednictvím dostupných komunikačních prostředků
Kdo: Mgr. J. Chrudimský, Ph.D., proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj
Termín: 23. 04. 2021

zapsal:

Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.

schválil:

ing. Milan Skrbek, vedoucí KŠ
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., Děkanka UK FTVS

na vědomí:

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkumnou činnost
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA, předseda Akademického senátu UK FTVS
Vedoucí kateder a center
Eva Pavlišová, Personalistka
PaedDr. Jaroslav Sedláček, Vedoucí správy sportovišť
Lucie Nováková, Vedoucí koleje a hostelu
ing. Pavel Přindiš Vedoucí střediska Loděnice Troja
Mgr. Lukáš Zicha, středisko Mulda
ing. Pavel Sittek, středisko Horní Malá Úpa
Jana Introvičová, Podatelna UK FTVS

Příští jednání KŠ: dle vývoje aktuální situace.
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