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 Č. j. OU-23626/50-2020 

Opatření děkana 

č. 6 /2020 

 

Osobní přítomnost studentů na FU OU v závěrečném ročníku studia účinné od 

20. 4. 2020 

 

Článek 1 

Úvod 

1. Opatření je vydáno na základě rozhodnutí vlády České republiky a Ministerstva 

zdravotnictví o zmírnění restriktivních opatření v oblasti vysokého školství. 

2. Opatření se vztahuje k omezujícím opatřením resp. zákazům, pravidlům a možným 

výjimkám ve vztahu k pohybu osob a dále přítomnosti studentů a pracovníků na 

vysokých školách vydanými Ministerstvem zdravotnictví.  

3. Mimořádná opatření jsou nedílnou přílohou tohoto opatření a všichni jsou povinni 

se jimi řídit. 

4. Aktuálně jsou povoleny individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia 

vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. umělecké práce na realizacích 

závěrečných prací v rámci studia, individuálních konzultací či zkoušek, zejména 

státních závěrečných či rigorózních a činností s nimi spjatých. 

Článek 2 

Povinnosti vysoké školy a osob vstupujících do prostor VŠ 

1. Povinnosti VŠ: 

a. Vysoké školy musí zajistit dostatek dezinfekčních a ochranných prostředků 

a jejich umístění v prostorách škol. 

b. Vést evidenci čestných prohlášení studentů (viz příloha č. 4. – Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.) 

 

2. Povinnost ostatních osob (zaměstnanci, návštěvy…): 

a. Dodržovat nařízení vlády povinné nošení ochrany obličeje resp. dýchacích 

cest (rouška, šátek, respirátor apod.). 

b. Podstoupit měření bezkontaktním teploměrem při vstupu do budovy a v 

případě zvýšené teploty vetší než 37°C, bude dotyčné osobě zamezen vstup 

do budovy FU. 

 

3. Povinnosti studentů: 

a. Dodržovat nařízení vlády povinné nošení ochrany obličeje resp. dýchacích 

cest (rouška, šátek, respirátor apod.). 

b. Odevzdat řádně vyplněné Čestné prohlášení před každým vstupem do 

budovy v průběhu 24 hodin 1x (viz příloha č. 4 tohoto opatření). 

c. Podstoupit měření bezkontaktním teploměrem při vstupu do budovy a 

v případě zvýšené teploty vetší než 37°C, bude studentovi zamezen vstup do 

budovy FU . 
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Článek 3 

Cíle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

1. Cílem Mimořádného opatření MZDR Č. j.: MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN ze dne 

15. 4. 2020 je: 

a. Cílem tohoto opatření je zrušení prezenčního studia na všech typech škol, aby 

se tak předešlo kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře 

zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. S postupujícím 

vývojem šíření epidemie je však na místě částečné umožnění obnovení 

některých součástí studia na vysokých školách, zejména v případě studentů 

závěrečných ročníků. 

2. Cílem Mimořádného opatření MZDR Č. j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ze dne 

15. 4. 2020 je: 

a. Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými 

osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu 

onemocnění COVID-19. 

Článek 4 

Přehled příloh 

 Příloha č. 1. Dopis náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Příloha č. 2. Mimořádné opatření MZDR Č. j.: MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN ze dne 

15. 4. 2020 

 Příloha č. 3. Mimořádné opatření MZDR Č. j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ze dne 

15. 4. 2020 

 Příloha č. 4. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání. 

V Ostravě dne 17. 4. 2020 

 

 Doc. František KOWOLOWSKI 

         Děkan Fakulty umění OU 

Zpracoval:  Mgr. Dana Starostková 

   

Rozdělovník:  Portál OU 

 


