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Opatření děkana č.11/2020 

 
OSOBNÍ PŘÍTOMNOST STUDENTŮ V BUDOVÁCH PŘF OU  

A DALŠÍCH OSOB PŘI VEŘEJNÝCH ČÁSTECH STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  

VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

V návaznosti na Usnesení vlády č. 490 a Usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, 
kterými byla přijata krizová opatření, a Dodatek č. 2 k Opatření rektora č. 95/2020 přijímá 
děkan Přírodovědecké fakulty níže uvedená opatření, která budou od okamžiku účinnosti 
platná na Přírodovědecké fakultě OU. 

 

Článek 2 

Přístup studentů do prostor fakulty 

 

a) Děkan PřF OU umožňuje osobní přítomnost studentů při studiu v prostorách PřF OU podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pouze za splnění podmínky 
přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické 
výuky a praxe. 
 

b) Osobní přítomnost studentů je umožněna zejména za účelem:  

• konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině,  

• laboratorní, experimentální či obdobné práce zejména pro realizaci závěrečných 
prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 
programu za přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině, 

• realizace části laboratorní, experimentální či jiné výuky, kterou nelze konat distančně, 
za přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině, 

• klinické a praktické výuky a praxe.  
 

c) Studentovi je umožněna účast na uvedených způsobech výuky, zkoušky nebo jiné 
činnosti v prostorách PřF OU pouze při splnění následujících podmínek:  

• je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),  

• u vstupu do budovy a zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž 
dezinfekční prostředek zajišťuje fakulta, 

• na desinfekci po vstupu do budovy dohlíží vyučující, který si studenty na vrátnici fakulty 
vyzvednul, 

• student poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,  

• student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, což potvrdí 
v prohlášení, které vyplní při vstupu do budovy a předá dotyčnému vyučujícímu. 



 

 

 

 

Článek 3 

Přístup dalších osob do prostor fakulty za účelem účasti na veřejných částech 

státních závěrečných zkoušek 

 

 

a) Děkan PřF OU umožňuje konání veřejných částí státních závěrečných zkoušek za 
přítomnosti nejvýše 10 osob. 

b) Současně děkan nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla: 

• je zachováván odstup od jiných osob nejméně 2 metry, 

• všechny přítomné osoby jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících 
virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta 
chuti a čichu apod.),  

• u vstupu zkušební místnosti provede každá osoba dezinfekci rukou, přičemž 
dezinfekční prostředek zajišťuje fakulta, 

• student poskytne předsedovi zkušební komise písemné čestné prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích 
dvou týdnů,  

• student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, což potvrdí v 
prohlášení, které předá předsedovi zkušební komise. 
 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti od 11. 5. 2020. 

2. Toto opatření ke dni účinnosti ruší Opatření děkana č. 9/2020 a Dodatek č. 1 k Opatření 

děkana č. 9/2020. 

 

 

Příloha: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a karanténě 

 

 

 

 doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 

 děkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Příloha k opatření děkana č. 11/2020 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A NENAŘÍZENÉ 

KARANTÉNĚ 

 

 

Já  

 

 

…................................................................................................................................................ 

(jméno, příjmení) 

 

datum narození:  

 

................................................................................................................................... 

 

trvale bytem:  

 

…..................................................................................................................................... 

 

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a že 
nejsem v karanténě. 
 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

 

 

V ....................................... 

 

Dne ................................ 

 

 

 

                                                                                               

……………………………………… 

                   Podpis studenta 

 

 

 
 


