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Datum:
Čas:
Místo:

E. Kohlíková, M. Skrbek, V. Hojka, J. Chrudimský, R. Zelenka
------15. 11. 2021
14:30
místnost H102
Jednání

Krizový štáb UK FTVS (dále jen „KŠ“) se sešel za účelem projednání očekávaných dopadu na
činnost UK FTVS v souvislosti aktuálně platnými Mimořádnými a ochrannými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví ČR platných od 15. 11. 2021 a zápisu z jednání krizového štábu UK ze
dne 11. 11. 2021.
V návaznosti na obsah Mimořádných ochranných opatření MZ ČR s platností od 11. 11. 2021 a
sdělení uvedených v zápise Krizového štábu UK dále do odvolání platí opatření zavedená krizovým
štábem UK FTVS ze dne 1. 11. 2021 tj.
Z důvodu minimalizace dopadů šíření COVID19 na studenty a vyučující zavádí krizový štáb s cíli
minimalizovat riziko přenosu COVID19, minimalizovat rizika uvalení karantény na větší počet
studentů, a dále co nejdéle zachovat prezenční formu výuky v seminářích a cvičeních pro co největší
počet studentů, pro zachování kvality a naplnění výstupů z učení v jednotlivých předmětech FTVS
UK následující opatření:
Výuka s platností od 2. 11. do odvolání
přednášky pro velké skupiny – tj. nad 50 osob probíhají pouze online formou.
Nošení respirátorů
ve všech prostorách FTVS i při výuce seminářů a cvičení. Výjimku na nošení ochrany horních
dýchacích cest mají sportovní aktivit a aktivity náročné na dýchání, vyučující, konzultace a ústní
zkoušky. O náročnosti příslušné aktivity rozhoduje vyučující.
Celoživotní vzdělávání a doplňková činnost
Ve vzdělávacích aktivitách platí stejné opatření jako pro vzdělávání v hlavní činnosti a dále všichni
frekventanti prokazují bezinfekčnost (O-N-T), za evidenci odpovídá organizátor akce.
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Ubytování na koleji
Studenti ubytovaní na kolejích prokazují před zahájením ubytování bezinfekčnost těmito způsoby:
a) očkování (14 dní po dokončení očkovacího schématu),
b) prodělání nemoci (180 dnů od prvního pozitivního testu u laboratorně potvrzeného
onemocnění covid-19),
c) negativní rychlý antigenní test (RAT)/ nebo PCR test.
Skutečnosti se prokazují před zahájením ubytování, podle písmena c) poté dále každých 24 (RAT)
/ 72 (PCR) hodin.

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
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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