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V Ostravě dne 12. května 2020      Č. j.: OU-26293/11-2020 

 
 

Dodatek č. 3 

OPATŘENÍ DĚKANA 

č. 64/2020 

Mimořádná preventivní opatření pro konání laboratorní a experimentální 

práce, klinické a praktické výuky, praxí, stáží prezenční formou pro 

všechny ročníky všech SP/SO LF OU a programů celoživotního 

vzdělávání 

 

Článek 1 
 

Úvodní ustanovení 
 
 
 

1. Dne 30. dubna 2020 byl vydán dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 64/2020 Mimořádná 

preventivní opatření pro konání laboratorní a experimentální práce, klinické a praktické 

výuky, praxí, stáží prezenční formou pro všechny ročníky všech SP/SO LF OU  

a programů celoživotního vzdělávání č. j. OU-25810/11-2020. 

2. V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 15757/2020-

14/MIN/KAN) a Usnesením Vlády ČR ze dne 11. května 2020, č. 537 se tímto dodatkem 

doplňuje a mění text Opatření. 

 
Článek 2 

 
Předmět dodatku 

 
 

1. Tento dodatek upravuje Opatření děkana č. 64/2020 ve smyslu rozšíření počtu osob ve 

skupinách na všech aktivitách studentů všech ročníků studijních programů/oborů 

Lékařské fakulty OU, účastníky celoživotního vzdělávání.  

2. Od 11. 5. 2020 je možné vykonávat individuální aktivity nepodléhající vstupu veřejnosti  

v rámci studia na vysoké škole pro studenty všech ročníků studia; vždy však do max. 

počtu 15 studentů. 

3. Od 12. 5. 2020 může být v místnosti u aktivit podléhající vstupu / účasti veřejnosti 

(pouze části veřejné - státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky, státní 

doktorské zkoušky, obhajoby vysokoškolských kvalifikačních prací) max. počtu 15 osob 
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v místnosti (komise, administrativa, student) za zachování předepsaného odstupu min.  

1,5 metru a dalších doporučení.  

4. Od 12. 5. 2020 je ustanovena výjimka na povinnost nošení roušek na studenty, 

účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní 

zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován rozestup nejméně 

1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob. 

 
5. Od 18. 5. 2020 ukládá, aby také účastník přijímacího řízení, který je osobně přítomen na 

zkoušce, poskytl před vstupem do prostor konání zkoušky písemné čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, 

náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a aby účastník přijímacího řízení byl osobně přítomen 

ve vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze pokud je bez akutních zdravotních 

potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. 

6. Od 12. 5. 2020 je možné konání akcí celoživotního vzdělávání vždy do max. počtu 100 

osob za zachování předepsaného odstupu min. 2 metrů a dalších doporučení. 

 

 
Článek 3 

 
Závěrečná ustanovení 

 

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

studium a celoživotní vzdělávání. 

2. Toto opatření nabývá platnosti dnem 12.5.2020. 

 
 

 

 

 

 

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.  

                 děkan LF OU 

 

Zpracovala: Mgr. I. Závacká, Ph.D., proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU 

Rozdělovník: Portál OU 


