Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě usnesení vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR vydána dvě
mimořádná opatření ve formě příloh k usnesení – opatření, kterým se omezuje provoz škol a školských
zařízení (Příloha č. 1) a opatření o testování studentů vysokých škol (Příloha č. 2). Mimořádná opatření
projednal krizový štáb UK a vydal dnes aktuální sdělení k těmto opatřením.
Aktuální sdělení krizového štábu UK upravuje omezení v oblasti školství od 26. dubna 2021 do odvolání.
Z dokumentu vybíráme to, co je důležité pro organizaci výuky (změny jsou vyznačeny červeně):
- umožněna účast na prezenční praktické výuce studentů posledních ročníků (laboratorní,
experimentální, sportovní a umělecká výuka),
- prezenční zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
- pro fakulty s učitelskými studijními programy platí výjimky pro prezenční praxi jako
doposud,
- je možné konat prezenční přijímací zkoušky za účasti nejvýše 20 přítomných osob (za
podmínek stanovených v mimořádném opatření MZDR v Příloze č. 2),
- je možná účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze
jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba).
Očekává se však, že se v návaznosti na vývoj epidemiologické situace budou opatření měnit a dojde
k dalšímu rozvolnění, tedy zejména k rozšíření možnosti konat praktickou výuku i v dalších ročnících
studia. Další informace by měly být k dispozici po pondělním jednání vlády (26. 4. 2021).
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN rovněž
zařazuje vnitřní prostory vysokých škol na seznam míst, kde je nutné mít respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání
šíření kapének.

Osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole umožní vysoká škola studentovi pouze
tehdy:
a)
b)

pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
podstoupil ve stanovené frekvenci (7 dní) preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru
SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem (preventivní test musí student podstoupit před prvním vstupem do budov fakulty,
preventivní testy budou realizovány univerzitou zatím hromadně pro všechny studenty na Albertově
– viz informace níže).

Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční
výuku nebo jiné individuální činnosti. (Pozn. RUK: Za tyto individuální činnosti nelze považovat
vykonávání prezenčních zkoušek, a to z důvodu obecného požadavku na minimálně dva současně
přítomné studenty při prezenční zkoušce.)

Povinnost testovat se nevztahuje na studenta, pokud:
a) 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 SARS-CoV-2
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neuplynulo více než 90 dní (formulář čestného prohlášení: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2203.html,
nebo
b) 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 nebo od
aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů,
nebo
c) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR 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.
Preventivní testování studentů se provádí ode dne 24. dubna 2021 s frekvencí jedenkrát za 7 dní.
Student, který je ubytován v ubytovacím zařízení vysoké školy, je povinen podrobit se testu při příchodu
do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na vzdělávání na vysoké škole.
Pokud je v ubytovacím zařízení vysoké školy ubytován student, kterému není jiným mimořádným
opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, nebo student, který se v rámci časového úseku 7
dní neúčastní osobně na vzdělávání, nařizuje se takovému studentovi podrobit se preventivnímu testování
v tomto zařízení nebo na vysoké škole. (Pozn. RUK: Povinnost testování se vztahuje i na studenty,
kteří jsou na koleji ubytováni, aniž by se účastnili prezenční výuky, a to včetně všech zahraničních
studentů – Erasmus i výměnné pobyty. Pokud studenti využili možnost „zapečetění pokoje”, tedy
na koleji se osobně nezdržují, nevztahuje se na ně povinnost testu s tím, že tato povinnost jim
vznikne v prvním okamžiku, kdy se na koleje vrátí. Nadále bude uplatňován přísný zákaz návštěv
na kolejích.)
V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu pozitivní, dostane student potvrzení o pozitivním
výsledku a je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním
výsledku testu svého praktického lékaře.
Je-li výsledek preventivního antigenního testu pozitivní, musí student bezodkladně opustit prostory
ubytovacího zařízení vysoké školy. (Pozn. RUK: Pokud by opuštěním ubytovacího zařízení student
ohrozil rizikové skupiny osob z okruhu osob blízkých při návratu domů, využije stanovené
výjimky a nemusí opustit ubytovací zařízení, bude však povinen dodržovat všechna karanténní
opatření).
Student je povinen informovat svoji studijní referentku o tom, že výsledek konfirmačního testu je
pozitivní.
Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu se nařizuje absolvovat
konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Testování studentů UK
Testování studentů bude zahájeno v sobotu 24. 4. 2021 v 9.00 hod. na stacionárním testovacím místě UK
na Albertově. Toto testovací místo bude od soboty 24. 4. 2021 nově kontinuálně otevřeno v denním
provozu po všechny dny v týdnu. Od pondělí do pátku v časech 7.00 – 17.00 hod., víkendový provoz
bude od 9.00 do 16.00 hod.
Testování bude možné jen po předchozí rezervaci testovacího času a místa přes již existující
rozhraní (https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov). Studenti se v tuto chvíli mohou rezervovat pouze
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na Albertov. Zároveň je předchozí rezervace podmínkou pro provedení testování studentů. Rezervační
systém bude pro studenty otevřen v průběhu čtvrtka 22. 4. 2021.
Ve čtvrtek 29. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích
UK po celý den před Kolejí Hvězda (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému).
V pátek 30. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích
UK po celý den před Kolejí Otava (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému).
V budově v Brandýse nad Labem bude testování prováděno formou samotestů pod dohledem pověřené
osoby.

Organizace výuky
-

Garanti předmětů, jejichž výuka může dle opatření probíhat prezenčně, osloví s aktuálními
informacemi k výuce studenty co nejdříve.

-

Studenti předloží výše uvedené podklady ke kontrole před začátkem výuky vyučujícímu
daného předmětu.

Provoz budov
Magdalény Rettigové:
Myslíkova:
Celetná:
Brandýs nad Labem:

7:00 – 19:30
8:00 – 17:00
6:00 – 19:00
7:30 – 17:00

Podatelna je otevřena pondělí – čtvrtek 9:00 – 15:00.
Úřední hodiny na pracovištích jsou pondělí a středa 9:00 – 14:00.
Věříme, že tato opatření přijmete i přes dočasné obtíže s pochopením. Znamenají totiž příslib návratu k
těm obvyklejším a příznivějším podmínkám pro práci a pro život vůbec.
Pro případné dotazy jsou Vám studijní proděkanky a tajemnice fakulty k dispozici.
Se srdečným pozdravem
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
děkan PedF UK
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