FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
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Zápis ze zasedání Krizového štábu UK FTVS
Přítomni (bez titulů):
Omluveni (bez titulů):
Hosté (bez titulů):
Datum:
Čas:
Místo:

E. Kohlíková, M. Skrbek, V. Hojka, J. Chrudimský, R. Zelenka
------20. 05. 2021; aktualizováno dne 21. 05. 2021
10:00
místnost H102
Jednání

Krizový štáb UK FTVS (dále jen „KŠ“) se sešel za účelem projednání změn Mimořádných a
ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. 471 ze dne 17. května platné od 24. května
2021 od 00:00 hodin a očekávaných dopadu na činnost UK FTVS a dále k řešení dalších aktuálních
informací.
1) Oznámení Policie ČR pobočka Prahy 6 – Vokovice
Na základě aktuální informace (20. 5. 2021 v 10:00) od Policie ČR, pobočky Prahy 6 – Vokovice
je nyní evidováno všeobecné mírně zvýšené riziko umístění možného nástražného výbušného
systému.
Všichni členové akademické obce, nájemci a další návštěvníci UK FTVS, jsou žádáni, aby v případě
shledání věcí nejasného původu a nestandardního charakteru neprodleně informovali Policii ČR na
čísle 158.
V případě této skutečnosti s nalezenou věcí není manipulováno, dotyčná osoba se vzdálí a upozorní
ostatní osoby, které jsou v těsném okolí nalezeného předmětu.
Úkol: Informování akademické obce, nájemců a ostatních návštěvníků
Provede: Ing. R. Zelenka, Ph.D. (e-mail, rozhlas), Mgr. J. Chrudimský, Ph.D. (elektronická
nástěnka)
2) Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
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a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový
pokoj), mimo výjimky uvedené v opatření MZ ČR č. 471 Příloha 2.
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k
přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.
Zákaz se nevztahuje na:
a) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické
pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací
aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra
na dechové nástroje).
b) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a
jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při
účasti na sportovní činnosti nebo přípravy konané v rámci soutěží organizovaných
sportovními svazy.
3) Opatření ve školství – omezení provozu vysokých škol s účinností od 24. 5. 2021 00:00 hod
a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným
mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být
mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.
S tím, že účastník vzdělávání se prokazuje, že splnil jednu z podmínek uvedených v bodě 9 tohoto
zápisu.
Dopady na činnost UK FTVS


je umožněna realizace kurzů CŽV za podmínek: ve vnitřních prostorech je možné využít max.
50% kapacity míst k sezení a zároveň počet přítomných osob nesmí být vyšší než 50, ve
vnějších prostorech je maximální počet účastníků omezen na 100. Všichni účastníci musí plnit
podmínky uvedené v bodě I/18 Přílohy č. 1 Usnesení Vlády ČR ze dne 17. května 2021 č. 471
a současně po celou dobu konání kurzu musí požívat respirátor nebo obdobný ochranný
prostředek. U sedících účastníků je dodržován rozestup min 1,5 m. a volné sedadlo.



je umožněna veškerá prezenční výuka, včetně prezenčních zkoušek při zachování rozestupu
mezi studenty min. 1,5 metru



nejsou stanoveny žádné limity pro klinickou a praktickou výuku a praxi



jsou umožněny individuální konzultace a poradenské služby



Sportovní činnosti v SP, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součást SP, je umožněna
sportovní činnost ve vnějších prostorech bez omezení počtu osob, ve vnitřních prostorech
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s omezením alespoň 15 m2 na osobu, kdy skupinu tvoří nejvýše 12 osob a nejvýše 30 osob
celkem na vnitřní ploše sportoviště, používání šaten, sprch apod. se zakazuje.
Za informování dodržování podmínek realizace kurzů CŽV zodpovídá vždy garant kurzu.
4) Testování zaměstnanců a studentů
Testování zaměstnanců a studentů UK probíhá beze změny. O možnostech testování jsou
zaměstnanci i studenti průběžně informováni. Zaměstnanci i studenti využívají rezervační systém
k registraci k testování.
Od 18. 05. 2021 se mění doba platnosti antigenního testu z původních 48 hodin na 72 hodin.
5) Střediska UK FTVS
Budou otevřeny průběžně pro realizaci vzdělávání dle omezení v bodě 3. tohoto zápisu.
Umožněno využít ubytovacích kapacit dle omezení v uvedených v bodě 7. tohoto zápisu.
Za dodržování všech omezení zodpovídá: Ing. P. Přindiš (Loděnice Troja), J. Matuška (Ovčín
– Plavsko), Mgr. L. Zicha (horská chata Na Muldě), Ing. Pavel Sittek (Horní Malá Úpa).
6) Sportovní a volnočasové aktivity v areálu Veleslavín a střediscích UK FTVS
Venkovní i vnitřní sportoviště je sportoviště je možné využívat v souladu s platnými omezeními
vydanými MZ ČR.
Vnitřní sportoviště (tělocvičny, posilovny, hřiště apod.) – omezení počtu osob na 1 osoba na 15
m2 vnitřní plochy sportoviště s omezením maximálního počtu 12 osob ve skupině a celkem 30 osob
na vnitřní ploše sportoviště s tím, že všechny osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu
I/18 (viz MO MZ ČR č. 471 Příloha 1. ze dne 17. května 2021). Přítomnost veřejnosti v jiných
prostorech jakou jsou šatny, sprch apod. se zakuje. Podmínky neplatí pro:
a) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná
opatření umožňují,
b) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány
Venkovní sportoviště je zakázána přítomnost veřejnosti v jiných prostorech, jakou jsou šatny,
sprch apod. se zakuje s tím, že všechny osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18
(viz MO MZ ČR č. 471 Příloha 1. ze dne 17. května 2021). Podmínky neplatí pro:
a) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná
opatření umožňují,
b) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány
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Subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní
podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.
Za dodržování opatření zodpovídá nájemce, sportovní klub, daný subjekt.
Dopady na činnost UK FTVS
 je umožněna volnočasová a sportovní aktivita zaměstnanců a studentů dle omezení shora
uvedených pravidel využívání vnitřních a venkovních sportovišť
Za zajištění provozu zodpovídá: PaedDr. J. Sedláček, ing. P. Přindiš
7) Provoz kolejí, hostelu, ubytovacích kapacit středisek a knihovny
Ubytování je umožněno studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle omezujících podmínek
uvedených v bodě 3) tohoto zápisu a dále je možné využít volné kapacity hostelu dle podmínek
aktuálních usnesení vlády.
Od 24. května 00:00 hodin je umožněno tak, že lze ubytovací služby poskytnout pouze:
a) osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že:
1) absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na
přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7
dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě
podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro 5 sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
2) jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
3) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj 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 SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
c) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného
opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
d) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.
Od 24. 05. 2021 jsou umožněny individuální návštěvy. Nad rámec článku 2, písmene bodu 3,
písmene j) Provozního a domovního řádu koleje UK FTVS je povinností návštěvy se na
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vrátnici zapsat do knihy návštěv a prokázat se negativním výsledkem antigenního testu,
který není starší než 48 hodin.
Provoz knihoven se řídí omezeními dle MO MZ ČR č. 471 Příloha 1 bod. 4., tj. zejména:
 kapacita studovny je omezena na 15 m2 na 1 osoby a jsou dodržovány minimálně 2 metry

rozestupu
 povinnost zajistit maximální cirkulaci vzduchu v místnosti
 umístění dezinfekčních prostředků a informačních tabulí, letáků

Dopady na činnost UK FTVS
 studovna a knihovna je otevřena pro potřeby zaměstnanců a studentů UK
 provoz knihovny pro veřejnost je omezen bez osobní přítomnosti s doporučením využívat
meziknihovní výpůjční služby viz zápis KS UK ze dne 21. 05. 2021
Za zajištění provozu zodpovídá: PhDr. Jana Bělíková
8) Přijímací zkoušky
Beze změny, tj. konání příjímacích zkoušek je omezeno tak, že mezi jednotlivými osobami musí
být dodržen rozestup minimálně 1,5 metru.
Vysoká škola kontroluje splnění podmínek účasti dané MO MZ ČR. Pokud uchazeč podmínky
nesplní, není umožněna účast na zkoušce. Podrobněji v zápisu KS UK ze dne 21.05.2021.
Předání podrobných informací o aktuálních podmínkách účasti na přijímacím řízení zajistí
proděkan pro studijní záležitosti Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
9) Podmínky pro účast na vzdělávání
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
c) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od
aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dnů, nebo
d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 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 SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
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e) c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval
nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
s negativním výsledkem.

zapsal:
schválil:
na vědomí:

Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
ing. Milan Skrbek, vedoucí KŠ
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka UK FTVS
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkumnou činnost
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D., proděkan pro studium
ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty
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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