
- 1 - 
 

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 5/2020 – 

UKONČENÍ PLATNOSTI ČÁSTI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH  

PŘÍKAZEM DĚKANA Č. 2/2020 K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

ZE DNE 28. 4. 2020 S ÚČINNOSTÍ OD 4. 5. 2020 

Obecná ustanovení 

V návaznosti na příkaz rektora UJEP č. 4/2020 k ukončení platnosti části mimořádných opatření 

přijatých příkazem rektora č. 1/2020 k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru v ČR ukončuji plat-

nost bodů 1–4 Příkazu děkana č. 2/2020 (informace pro studenty fakulty), a to ve vztahu k níže 

uvedeným individuálním aktivitám všech studentů, jimž je Příkazem rektora č. 4/2020 povolena 

osobní přítomnost 

a) na konzultaci, na zkouškových a zápočtových termínech za přítomnosti nejvýše 5 osob, 

b) na laboratorní nebo experimentální práci, resp. terénním sběru dat, zejména pro realizaci kva-

lifikačních prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním pro-

gramu za přítomnosti nejvýše 5 osob, 

c) na praktické výuce a praxi, 

a to vždy po předchozí domluvě s akademickým pracovníkem PřF. 

 

Dále jsou v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 455 ze dne 23. 4. 2020 umožněny individuální 

návštěvy katedrových knihoven a studoven pro všechny studenty pouze za účelem příjmu/ode-

vzdání studijní literatury po předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem PřF. 

 

Požadavky na účastníky 

Výše uvedené studijní aktivity jsou povoleny za následujících podmínek: 

a) přítomní jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemoc-

nění, 

b) u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou, dezinfekční prostředek 

zajistí fakulta, resp. jednotlivé fakultní součásti, 

c) povinná ochrana horních cest dýchacích ze strany studentů i akademických pracovníků, 

d) osoby nesmí podléhat karanténě, 

e) studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti (viz Příloha tohoto Příkazu), 

f) způsob realizace uvedených aktivit bude konzultován s přímým nadřízeným akademického 

pracovníka (vedoucím součásti). 

 

Pravidla pro studijní aktivity 

Veškeré studijní aktivity budou probíhat podle následujících pravidel: 

a) k aktivitě se studenti dostaví ve stanovený čas domluvený předem tak, aby se minimalizovalo 

riziko šíření případné infekce, 
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b) během aktivit může být v jedné místnosti nejvýše 5 osob tak, aby byl zajištěn dostatečný pro-

storový rozestup, rozestupy budou dodržovány i ve společných prostorách, 

c) zkouškové a zápočtové termíny budou probíhat v učebnách, nikoli v kancelářích pedagogů, 

d) výsledky budou studentům poskytnuty distanční formou. 

 

 

 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 

děkan 
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Příloha Příkazu děkana č. 5/2020 

 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Pasteurova 3544/1 

400 96 Ústí nad Labem 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

 

Jméno a příjmení studenta/studentky:  

………………………………………………………………………………………………… 

Číslo studenta/studentky: 

……………………………………………………… 

 

Prohlašuji, že mi ošetřující lékař nenařídil změnu režimu a že se u mne neprojevují a ani v předchozích 

dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta 

chuti či čichu, průjem apod.), a dále, že mi není známo, že bych v posledních dvou týdnech přišel do 

kontaktu s fyzickou osobou nemocnou virovým infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, a ani 

mi není nařízeno karanténní opatření. 

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

 

V Ústí nad Labem dne: ............... …………..    podpis studenta/studentky 

 

Na prohlášení uvádějte datum a hodinu vstupu do objektu UJEP. 

Odevzdejte odpovědnému zaměstnanci/zástupci fakulty. 


