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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.
1. Výuka
přednášky pro velké skupiny – tj. nad 50 osob probíhají pouze online formou
1.1 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. Nošení respirátorů v průběhu výuky
se týká pedagogů, kteří se nemohou prokázat splnění bezinfekčnosti O-N, a to bez ohledu na
náročnost výuky či aktivit v průběhu výuky.
2. Celoživotní vzdělávání a doplňková činnost s účinností od 03. 01. 2022
Ve vzdělávacích aktivitách platí stejné opatření jako pro vzdělávání v hlavní činnosti a dále všichni
frekventanti prokazují bezinfekčnost (O-N), za kontrolu prostřednictvím mobilní aplikace MZ
ČR „čTečka“ odpovídá organizátor akce a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/15
MO MZ ČR č.j. 14601/2021-34/MIN/KAM ze dne 29. prosince 2021 prokázat. Zkoušky
v prezenční formě, kongresy apod. při počtu větším než 20 osob se všichni účastníci prokazují
splněním podmínek O-N s výjimkou pro osoby do dovršení 12 let věku.
3. Ubytování v koleji (a hostelu) s účinností od 03. 01. 2022
3.1. Vysoká škola poskytne ubytování studentům vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých
škol pouze za podmínek, že ubytovaní studenti prokáží jednu z následujících skutečností:
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a) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie
o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od
dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje
písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím
v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí
obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci
subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem
přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno:
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu
i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací
pro nouzové použití; nebo
b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace
a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180
dní; nebo
c) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních
služeb s negativním výsledkem.
3.2. Skutečnosti podle bodu 1 jsou studenti povinni prokázat před zahájením ubytování
a ubytovací zařízení vysokých škol je povinno prokázání skutečností podle bodu 1 kontrolovat.
Studentovi, který se neprokáže skutečnostmi podle bodu 1, není umožněn vstup do ubytovacího
zařízení vysoké školy.
3.3. Skutečnosti se prokazují před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů, s výjimkou
skutečností podle bodu 1 písm. a) a b), které se prokazují pouze jednou před zahájením
ubytování.
Zodpovídá: Vedoucí koleje a hostelu
4. Povinné testování zaměstnanců
MO MZ ČR zde dne 19. listopadu 2021 č. 1036 – beze změny
K provedení bylo vydáno Opatření Rektora č 53/2021 ze dne 25. 11. 2021 a vydán Pokyn vedoucím
pracovníkům a center UK FTVS k testování zaměstnanců ze dne 1. 12. 2021. Za dodržování
zodpovídají všichni zaměstnanci UK FTVS.

Stránka 2 z 3

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
Univerzita Karlova
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. Jakub Kokštejn, Ph.D., 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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