
METODICKÝ POKYN K PŘÍKAZU DĚKANA č. 3/2020 
 

ke snížení rizika nákazy koronavirem 
v týdnu od 18. 5. 2020 

 
Od 18. 5. 2020 vstupuje v platnost Příkaz děkana č. 3/2020 (současná přítomnost nejvýše 15 osob v 
místnosti při kontaktní výuce/konzultaci/zkoušce, předpokládáme, že od 25. 5. 2020 bude při 
dodržení vzdálenosti 2 m v jedné místnosti možná přítomnost až 100 osob).  
 
Povinnosti učitele 

1. Kontaktní výuka 
a. Za současné situace je pro studenty dobrovolná. 
b. Učitel po dohodě se studenty určí místo a čas výuky nebo měření v laboratoři a uvede 

data v této tabulce. Učitel musí zajistit místnost dostatečně velkou, aby mohla být 
dodržena vzdálenost mezi účastníky nejméně 2 m. O plánované konzultaci informuje 
vedoucího katedry. 

c. Učitel informuje studenta o jeho povinnostech. 
d. Učitel je povinen vést seznam osob, které se kontaktní výuky (konzultace) účastnily ve 

skupině; seznam uchová po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu. 
e. Výuka se odehraje po nezbytně nutnou dobu v uvedené místnosti. 
f. Učitel zodpovídá, že budou dodržena ostatní bezpečnostní pravidla v laboratořích a 

student nebude bez dozoru. 
2. Kontaktní zkouška 

a. Kontaktní zkouška bude formou  písemného testu. Studenti po odevzdání písemného 
testu bez prodlení opustí fakultu. Nečekají tedy na opravu testů, výsledky jim učitel 
zapíše do KOSu. 

b. Zkoušející vypíše termín do KOSu a v případě požadavku na fakultní místnost rezervuje 
(harmonogram fakultních místností bude řízen, katederní místnosti si řídí katedra sama). 

c. Zkoušející dbá na to, aby studenti byli rozsazeni v místnosti tak, že mezi nimi bude 
minimální vzdálenost 2 m. Dbá i na dodržování ostatních hygienických pravidel, jako je 
užívání roušek apod. 

d. Po napsání testu vyzve studenty, aby bez zbytečného prodlení opustili budovu (případné 
ústní dozkoušení a konzultace se mohou uskutečnit pomocí videokonferencí). Za sdělení 
výsledku zkoušky považujeme zápis do KOSu. Pokud s výsledkem zkoušky student 
nesouhlasí, nejpozději následující den po zkoušce se ozve emailem zkoušejícímu, že má 
zájem nahlédnout do testu, a zkoušející mu telekonferenčně (např. prostřednictvím MS 
Teams v předem domluveném / oznámeném termínu) umožní konzultaci, resp. 
pokračování ústní zkouškou.  

e. Pokud jsou všichni zkoušeni v jedné místnosti, zkoušející nemusí vést seznam účastníků, 
k tomuto účelu poslouží záznam zkoušených studentů v KOSu. Pokud se účastníci 
zkoušky rozdělí do více místností, zkoušející je povinen vést seznam osob, které se 
kontaktní výuky (konzultace) účastnily ve skupině; seznam uchová po dobu 60 dní od 
ukončení nouzového stavu. 

3. Konzultace 
a. Konzultant po dohodě se studenty určí místo a čas konzultace a uvede data v této 

tabulce (pozor, fakultní místnosti budou mít daný harmonogram). Učitel musí zajistit 
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místnost dostatečně velkou, aby mohla být dodržena vzdálenost mezi účastníky nejméně 
2 m. O plánované konzultaci informuje vedoucího katedry. 

b. Učitel informuje studenta o jeho povinnostech. 
c. Učitel je povinen vést seznam osob, které se kontaktní výuky (konzultace) účastnily ve 

skupině; seznam uchová po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu. 
d. Výuka se odehraje po nezbytně nutnou dobu v uvedené místnosti. 

4. Po celou dobu, po kterou je zaměstnanec v kontaktu se studenty, je povinen používat ochranné 
prostředky dýchacích cest (roušky). 
 

 
Povinnosti studenta 
 

1. Student se dostaví v dohodnutý čas. 
2. Po vstupu do budovy provede dezinfekci rukou a odevzdá písemné čestné prohlášení 

(doporučeno předem vytisknout a vyplnit) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
v období předchozích dvou týdnů (je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému 
infekčnímu onemocnění - např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) na 
vrátnici. Každá návštěva vyžaduje nové prohlášení.  

3. Student se odebere se na místo výuky, zkoušky nebo konzultace, kde se setká s vyučujícím. 
Pokud je místnost ještě zavřená, počká na chodbě a dbá na rozestupy od ostatních studentů. 

4. Po konzultaci / měření v laboratoři / zkoušce student bez prodlení opustí budovu a v domluveném 
čase si zkontroluje v KOSu výsledek - zapsané hodnocení/známku. Student má právo s 
hodnocením nesouhlasit. V tomto případě kontaktuje zkoušejícího nejpozději následující den po 
zápisu hodnocení do KOSu a domluví si s ním vzdálenou konzultaci např. po MS Teams. 

5. Po celou dobu, po kterou se studenti nacházejí v budově FEL, jsou povinni používat ochranné 
prostředky dýchacích cest (roušky). 

 
Vrátnice 

1. Vybírá čestná prohlášení a může prověřit identitu studenta. 
2. Zapisuje návštěvy do knihy příchodů. 
3. K zajištění provozu vrátnice je pracoviště vybaveno dezinfekčními prostředky, rouškami a 

respirátory FFP2 (poskytující obousměrnou ochranu), jednorázovými rukavicemi a ochrannými 
štíty. 

4. Formulář čestného prohlášení je možné též vyzvednout ve vrátnici FEL. 
 
TPO 

1. Po skončení zkoušky nebo výuky místnost vydezinfikuje a tento úkon vyznačí v tabulce (TPO je 
odpovědné za fakultní místnosti) 
 
 

Zaměstnanci 
1. Zaměstnanci mohou docházet na pracoviště, vedoucí pracoviště může v případě potřeby pracovníky            

povolat.  

2. O pokračování práce z domova svých podřízených rozhodují vedoucí pracovišť fakulty, proděkani a             
děkan.  

3. Je-li to organizačně možné, může nadřízený pracovník zaměstnanci FEL patřícímu do rizikové            
skupiny (viz samostatný odstavec dále), který přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s              
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větším množstvím dalších osob, umožnit na jeho žádost úpravu způsobu výkonu pracovních            
povinností, a to například zajištěním efektivnějších ochranných pomůcek nebo jinak. 

 
 
Návštěvy 

1. Při příchodu se návštěva na vrátnici zapíše do knihy návštěv, provede dezinfekci rukou a 
odevzdá písemné čestné prohlášení. 

2. Návštěva se odebere se na místo schůzky a po jejím skončení bez prodlení opustí budovu.  
3. Po celou dobu je návštěva povinna používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušky). 

 
Dezinfekce 
 

1. V prostorách FEL jsou rozmístěny nádoby s dezinfekčním prostředkem na ruce.  
2. Je prováděna pravidelná dezinfekce povrchů nebo předmětů (např. kliky dveří, tlačítka ve výtahu, 

spínače světla apod.) používaných zvláště velkým počtem lidí, a to podle potřeby i několikrát 
denně.  

3. Dezinfekce je prováděna podle potřeby několikrát denně. Ve společných prostorách budov a 
fakultních učebnách provádí dezinfekci TPO. Uvnitř místností patřících do správy kateder 
dezinfekci zajišťuje příslušná katedra.  

4. Místnosti, ve kterých probíhá výuka, zkouška nebo konzultace, musí být vybaveny dezinfekčním 
prostředkem na ruce (zajišťuje TPO). Neprodleně po vstupu do místnosti musí každá osoba tento 
dezinfekční prostředek použít. 

5. V každé místnosti, kde se uskutečňuje výuka, zkouška nebo konzultace, je nezbytné provádět 
časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 
Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami  
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou  
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, 

např. hypertenze 
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 

protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně  
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza) 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

 
Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance FEL 
  
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR vznikla občanům České republiky 
povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo 
práce není v místě trvalého bydliště), pokud z této povinnosti není udělena výjimka. 
V daném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení 
rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný 
prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“.  
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Vzhledem k technickým potížím a specifikům každé osoby fakulta nemůže vybavit zaměstnance rouškami 
či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. 
Z mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání šíření kapének, osobním 
ochranným pracovním prostředkem. 


