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OPATŘENÍ DĚKANA 

č. 65/2020 

 

Ke způsobu individuálních aktivit studentů pro akademický rok 2019/2020 

 

Článek 1 
 

Úvodní ustanovení 
 

Toto opatření upravuje způsob individuálních aktivit studentů v akademickém roce 

2019/2020 na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (dále jen „LF OU“) v souladu 

s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.04.2020,  

čj. MZDR 16184/2020—1/MIN/KAN 

 
Článek 2 

 
Výuka 

 
1. Garant předmětu a jednotliví vyučující jsou odpovědní za poskytnutí učebních materiálů 

a informací studentům ohledně výuky daného předmětu. 

2. Do konce výukové části letního semestru bude probíhat teoretická výuka pouze 

distanční formou, až na výjimky pro klinickou a praktickou výuku, praxe, stáže, 

experimentální a laboratorní práce, konzultace plynoucí z Usnesení Vlády České 

republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 455. 

3. Zkouškové období bude zahájeno dle harmonogramu, termíny zkoušek (s výjimkou 

distančních) však budou vypsány nejdříve na konci dubna, v návaznosti na další 

uvolňování omezení. 

4. V případě zrušení výuky předmětu z důvodu na straně fakulty se zruší zápis studentům 

tohoto předmětu. Pokud by z toho jednotlivým studentům vyplývaly zásadní problémy, je 

možné s vědomím studijní proděkanky povolit dodatečný zápis jiného předmětu. 

5. Informace zrušení předmětu nahlásí garant předmětu vedoucímu studijnímu oddělení. 

6. Od 20. dubna 2020 je možná osobní přítomnost studentů závěrečných ročníků studia 

(tzv. absolventský ročník) a od 27. dubna 2020 je možná osobní přítomnost studentů 

všech ročníků za účelem klinické a praktické výuky a praxe při respektování všech 
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doporučení – dle Opatření děkana č.64/2020 – Dodatku č. 1 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. 

a) osoby v místnosti mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (nos, 
ústa), které brání šíření kapének, apod., 

b) osoby jsou v maximálním povoleném počtu v daném uzavřeném prostoru 
c) jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – 
u studentů požadováno čestné prohlášení,  

d) u vstupu do zkušební místnosti provedou dezinfekci rukou,  
e) nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření,  
f) poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů (viz příloha čestné 
prohlášení Opatření děkana č.64/2020).  

 

Článek 3 
 

Odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP), účast na 
Státních závěrečných zkouškách (SZZk), Státních rigorózních zkouškách 

SP Všeobecné lékařství (SRZk)  
 

1. Studenti se k SZZk, SRZk (včetně obhajoby bakalářské/diplomové práce) přihlašují 

v termínech stanovených harmonogramem akademického roku dle Přílohy č. 7 – 

Dodatku č. 2 k Opatření děkana č. 36/2019 elektronicky i písemně. Termín: termín 

30.04.2020 a 30.06.2020. Vedoucí pracovišť mohou výjimečně povolit na žádost 

studenta pozdější odevzdání VŠKP, nicméně pouze v takovém období, aby byly 

zachovány další lhůty pro vypracování posudků a převážně lhůta nutná pro zveřejnění 

posudků. 

2. Elektronicky na daný termín SZZk, SRZk prostřednictvím Portálu OU, přičemž SZZk, 

SRZk, případně její části musí mít v IS STAG již registrovány pro daný semestr v rámci 

registrací předmětů. 

3. Písemnou přihláškou na studijním oddělení. Přihlášku k státní závěrečné zkoušce 

student nalezne na Portále. Vyplněnou a podepsanou přihlášku student odevzdá 

nejpozději 14 dnů před konáním SZZk, SRZk na studijní oddělení, lze zaslat 

naskenovanou e-mailem nebo poštou. Pokud student přihlášku neodevzdá, nebude ke 

konání SZZk, SRZk připuštěn. 

4. Student má právo odhlásit se od SZZk, SRZk nejpozději týden před jejím začátkem. 

Odhlášení z daného termínu musí provést elektronicky v IS STAG a dále písemně, 

doručením prohlášení o odhlášení z daného termínu na katedru u které je student 

přihlášen k SZZk, SRZk. Na základě písemné žádosti zruší studijní oddělení studentovi 

registraci SZZk, SRZk v databázi IS STAG. Student, který se v uvedeném termínu od 

zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen.  
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5. Odstoupí-li student od zkoušky ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před konáním SZZk, 

SRZk (dle SaZ řádu čl. 37, odst. 8 nejpozději tři pracovní dny před termínem státní 

zkoušky se může odhlásit jen ten student, jehož bakalářskou nebo diplomovou práci 

nedoporučí k obhajobě vedoucí práce ani oponent) nebo nedostaví-li se ke zkoušce, má 

právo se omluvit dodatečně písemně, nejpozději však do pátého dne od určeného 

termínu konání SZZk, SRZk emailem děkanu fakulty prostřednictvím studijního oddělení, 

respektive proděkana pro studium. O dostatečnosti omluvy rozhodne děkan, respektive 

proděkan pro studium a ten může požadovat doložení důvodů, na základě kterých 

student od zkoušky odstoupil. Pokud bude neúčast na zkoušce studentovi omluvena, 

bude tato skutečnost uvedena do protokolu SZZk, SRZk. Student, u kterého byla omluva 

akceptována, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. 

6. Student, který se z neúčasti na SZZk řádně neomluví nebo jeho omluva není 

akceptována, je klasifikován „nevyhověl“. 

7. Termíny SZZk, SRZk byly vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci rozšířeny a 

upraveny – aktuální termíny jsou zveřejněny na úřední desce LF OU. 

 
Článek 4 

 
Promoce 

 
1. Dle Přílohy č. 7 – Dodatku č. 2 k Opatření děkana č. 36/2019 je původní termín zrušen. 

Nový termín je stanoven: 30.09.2020. 

2. Studenti, kteří se promoce nezúčastní, si diplom mohu vyzvednout na studijním oddělení 

po termínu promoce. Po vykonání SZZk, SRZk vyhotoví studijní oddělení potvrzení o 

úspěšném absolvování studia pro potřeby zaměstnavatele. 

 
Článek 5 

 
Závěrečná ustanovení 

 

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

studium a celoživotní vzdělávání. 

2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jejího vyhlášení. 

 

 

 

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 


