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Zpracoval: děkan 
Odpovídá: děkan 

 
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 16184/2020-
1/MIN/KAN ze dne 15. 4. 2020 a v souladu s nejnovějšími změnami organizace studia na UK 
(https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz#17) vydávám opatření  

k přístupu do budov PedF UK v Praze a Brandýse nad Labem a k účelu tohoto 
přístupu 

 

1. Vstup studentů posledních ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího 
magisterského a doktorského studia do budov PedF UK v termínech (podle bodu 3 
tohoto opatření) je možný na následující pracoviště za dále uvedenými účely: 

a) Katedry/ústav – za účelem konzultací nebo zkoušek (zkoušky aktuálně v doktorském 
studiu) za přítomnosti nejvýše 5 osob. 

b) Katedry/ústav – činnosti spojené zejména s realizací závěrečných prací v bakalářském, 
magisterském, navazujícím nebo doktorském studijním programu za přítomnosti 
nejvýše 5 osob. 

c) Knihovna – výpůjčky s on-line objednáním, vracení knih prostřednictvím biblioboxu. 

d) Studijní oddělení – studijní záležitosti. 

e) Oddělení pro zahraniční vztahy – administrativní agenda související se studijními 
mobilitami v zahraničí. 

f) Oddělení pro vědeckou činnost – studijní záležitosti a projekty studentů doktorských 
studijních programů. 

 
2. Podmínky pro vstup studenta do budovy: 

a) Student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá 
v daném čase nařízeno karanténní opatření. 

b) U vstupu do budovy provede student dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek 
zajistí fakulta. 
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c) Student poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů; formulář prohlášení je 
k dispozici v elektronické podobě jako příloha tohoto opatření nebo v papírové formě 
při vstupu do budov u vrátnice; student jej odevzdá na pracovišti, které navštíví. 
Prohlášení bude na pracovišti uloženo, po odvolání tohoto opatření odevzdáno 
v kanceláři děkana a skartováno. 

 
3. Provozní podmínky: 

a) Budovy PedF UK (Rettigové, Myslíkova) budou pro výše uvedené účely přístupny 
studentům posledních ročníků v pondělí a středy v době 9:00–15:00, a to za použití 
studijního průkazu; budova v Brandýse nad Labem a v Celetné bude otvírána službou 
na vrátnici, v uvedených termínech je k dispozici vrátnice vydávající klíče od učeben 
(ke konzultacím atd. s přítomností nejvýše 5 osob). 

b) Vstup do budov je adresný, cílený; pokud se týká výukových aktivit, je třeba jej 
domluvit s příslušným akademickým pracovníkem, pokud se týká administrativních 
záležitostí (na studijním oddělení, na oddělení pro zahraniční vztahy, na oddělení pro 
vědeckou činnost, v knihovně), doporučuje se rovněž předchozí domluva. 

c) Knihovna bude v uvedených dnech zpřístupněna studentům po předchozím on-line 
objednání knih (podrobné instrukce jak knihy objednat – viz Web knihovny – Aktuality: 
https://knihovna.pedf.cuni.cz/). Knihy si lze pouze vyzvednout v prostoru před 
knihovnou. Pro vracení knih je určen bibliobox vedle vrátnice. 

d) Mimo výše uvedené termíny je možné fakultní prostory ke konzultačním a dalším 
studijním aktivitám rovněž využít, a to po domluvě s příslušnými akademickými 
pracovníky, a to přímo na jejich pracovištích, bez služeb vrátnice.  

 
 

Toto opatření nabývá účinnosti 20. 4. 2020 a je platné do odvolání. 
 
 
V Praze dne 17. 4. 2020 

 
 

 
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r. 

děkan 

 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Čestné prohlášení  
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