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OPATŘENÍ DĚKANA č. 64/2020 

MIMOŘÁDNÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO KONÁNÍ LABORATORNÍ A 
EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE, KLINICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUKY, PRAXÍ, STÁŽÍ 

PREZENČNÍ FORMOU PRO ABSOLVENSTKÉ ROČNÍKY 
 

Článek 1 

 

Využívám svých práv založených ustanovením článku 26 Statutu Ostravské univerzity 

registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 14. 1. 2020 

pod č. j. MSMT-2175/2020 a dále příslušných ustanovení Studijního a zkušebního řádu 

Ostravské univerzity registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky dne 17. 8. 2017 pod č. j. MSMT-22813/2017 a vydávám toto své opatření děkana. 

 

 

Článek 2 

 

Právním podkladem tohoto mého opatření děkana jsou zejména: 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194, jímž byl na území České 

republiky vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dní počínající dnem 12. 3. 2020 a 14:00 

hodinami. 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 201, jímž byla zakázána osobní 

přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké 

škole, přičemž byla umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi, 

to vše na dobu od 13. 3. 2020. 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 215, jímž byl zakázán volný 

pohyb osob na území České republiky (s výjimkami) na dobu od 16. 3. 2020 od 00:00 

hodin do 24. 3. 2020 do 6:00 hodin. 

 Mimořádným opatřením MZČR (č.j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN), jímž byl zakázán 
volný pohyb osob na území České republiky ze dne 15. 4. 2020 a Mimořádným 
opatřením MZČR (č.j.: MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN), jímž byla zakázána osobní 
přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké 
škole, ze dne 15. 4. 2020 a s účinností od 20. 4. 2020. 

 

 

Článek 3 

Volba místnosti (uzavřená) mimo zdravotnická pracoviště 

1. Místnosti musí být zvoleny dle účelu využití a tak, aby byl zachován vzájemný odstup 

minimálně 2 metrů po celou dobu pobytu v této místnosti.  
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2. Místnosti zdravotnických a sociálních zařízení jsou specifikovány vedením daného 

zdravotnického a sociálního zařízení. 

3. Místnosti musejí být větratelné, buď přirozeným způsobem (okny) nebo funkční 

vzduchotechnikou. 

4. Jsou-li místnosti opatřeny otevíratelnými okny, doporučuje se větrat otevřením oken v 

intervalu jedné hodiny minimálně po dobu jedné minuty. 

5. Místnosti by měly být vybaveny nábytkem s hladkými dezinfikovatelnými povrchy, vhodné 

jsou učebny. 

Článek 4 

Počet přítomných osob pro konání laboratorní a experimentální práce, klinické a 

praktické výuky, praxí a stáží 

1. Počet přítomných osob v jedné místnosti je nezbytné omezit na nutné minimum.  

2. Maximální počet osob přítomných v jedné místnosti (uzavřené) nebo mimo zdravotnická 

pracoviště může být nanejvýše dle doporučení Vlády ČR, a to včetně vyučujících. 

Doporučuje se snížit počet studentů ve skupině na nejnižší možný (tj. 4), a rovněž počet 

vyučujících zredukován na maximálně 1 učitel pro danou skupinu studentů.  

3. Student musí vyplnit čestné prohlášení – příloha č. 1. 

Článek 5 

Organizace konání laboratorní a experimentální práce, klinické a praktické výuky, 

praxí a stáží 

 

1. Osoby účastny laboratorní a experimentální práce, klinické a praktické výuky, praxí a stáží 

jsou povinni si po vstupu do místnosti řádně umýt a vydezinfikovat ruce a užít ochranné 

pomůcky dle charakteru práce, výuky a typu zařízení a jejich vnitřních pokynů. Tam, kde 

bude vyžadováno vnitřními pokyny zařízení, rovněž bude změřena teplota bezkontaktním 

teploměrem. Vstup bude umožněn pouze osobám s rouškou na ústech a nose. 

2. K psaní poznámek studenti použijí vlastní psací potřeby. 

3. Během výuky jsou všichni přítomní povinni dodržovat rozestup mezi osobami 2 m, vyjma 

situací vyžadující si daný postup nutný pro daný typ výuky. 

6. Po ukončení výuky studenti neprodleně opustí daný prostor a budovu daného zařízení (LF 

OU, FN Ostrava a další). 

 

Článek 6 

Obecná protiepidemická doporučení 

1. Laboratorní a experimentální práce, klinické a praktické výuky, praxí a stáží se mohou 

účastnit pouze osoby bez projevů infekčního onemocnění, zejména dýchacích cest. Osoby 

nesmí podléhat karanténě (tzn. osoba nebyla v rizikových zemích nebo nebyla v kontaktu 
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s pozitivním jedincem nebo osobou, jež je sama v karanténě na koronavirus), studenti 

podepíší prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

2. Vyučujícím i studentům je doporučeno využít pro přepravu ke zkoušce individuální způsob 

dopravy. 

3. Všechny osoby účastnící se daného typu výuky musí mít po celou dobu ústa i nos kryty 

ústní rouškou. Nasazené roušky se osoby nedotýkají. Roušku je možno použít vlastní (v 

případě konání výuky mimo klinické pracoviště a s ohledem na opatření vlády a povinnost 

využívat ústní roušku mimo domov), v případě výuky v klinické praxi (bude-li to možné) by 

měly být ústní roušky a další ochranné prostředky dle nařízení daného zařízení. 

4. Během celého průběhu výuky je nutné se vyvarovat veškerých fyzických kontaktů, včetně 

podávání rukou, s výjimkou situací vyžadující si daný postup nutný pro daný typ výuky.  

5. Během daného typu výuky se studenti řídí pokyny vyučujících. Použití ústních roušek může 

být v odůvodněných případech doplněno o další osobní ochranné pomůcky dle typu 

činností a intervencí v průběhu výuky (např. jednorázové rukavice, ochranné brýle, 

obličejový štít apod.). 

Článek 7 

Úklid a dezinfekce prostor LF OU 

1. Pokud mají použité místnosti přirozené větrání okny, zajistí pověřená osoba po ukončení 

zkoušení a odchodu studentů řádné vyvětrání místnosti.  

2. Před dalším použitím místnosti bude proveden úklid v běžném rozsahu (včetně odstranění 

odpadu) doplněný o dezinfekci kontaktních ploch otěrem nebo postřikem vhodným 

dezinfekčním prostředkem – kliky, použité stoly (v místnostech je vhodné používaná místa 

omezit v nezbytném rozsahu a označit pro úklidové pracovníky pro potřebu dezinfekce), 

kontaktní plochy na toaletách (kliky, vodovodní baterie, sedátka WC).  Pokud není místnost 

bezprostředně používána pro jiné účely, je vhodné úklid odložit na druhý den. 

3. Požadavky na dezinfekční prostředky: 

a. Dezinfekční prostředek na ruce – roztok nebo gel na alkoholové bázi s 

deklarovanou účinností od výrobce – min. částečně virucidní – označení (B). 

Objemová procenta alkoholu v rozsahu 60 až 80 %. Dermatologicky testován. 

Dezinfekční prostředek je na ruce aplikován s pomocí dávkovače (pumpičky). 

b. Dezinfekční prostředek na povrchy – materiálová snášenlivost s ošetřovanými 

povrchy, výrobcem deklarovaná částečná virucidní účinnost (B). 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Výkladem jednotlivých ustanovení a kontrolou tohoto opatření je pověřen proděkan pro 

studium a celoživotní vzdělávání. 

2. Za dodržování ustanovení tohoto opatření odpovídá vedoucí pracovišť Lékařské fakulty a 

jednotliví garanti a vyučující. 
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3. Toto opatření nabývá platnosti dnem jejího vyhlášení. 

4. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2020 

      

 

 

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.  

   děkan LF OU 

 

 

Příloha č. 1: Čestné prohlášení 

Zpracoval: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 

Rozdělovník: Portál OU 


