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Zpracoval: děkan 
Odpovídá: děkan 

 

Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu 

 

V souladu se zveřejněním Nejnovějších změn v organizaci studia na UK (viz https://cuni.cz/UK-
6311.html?news=9843&locale=cz) vydávám toto opatření rozšiřující počty členů skupin při 
výukových aktivitách a konzultacích na 15 a upravující činnost neakademických pracovišť. Tímto 
opatřením se zrušuje opatření děkana č. 10/2020. 

1. Přístup do budov a na fakultní pracoviště 

a) budovy PedF UK (Rettigové, Myslíkova, Celetná, Brandýs) jsou akademické obci volně 

přístupné denně v době 9:00–15:00, 

b) akademická pracoviště mohou po domluvě akademických pracovníků a studentů 
zajišťovat prezenční výuku, konzultace a další pedagogické aktivity pro skupiny 

sestávající nejvýše z 15 členů v době 9:00–15:00, a to dle uvážení garantů předmětů, 

c) akademická pracoviště mohou výuku a další pedagogické aktivity zajišťovat stávající 
formou, tedy distančně, 

d) neakademická pracoviště zajišťují své aktivity přednostně v pondělí a středu v čase 

9:00–15:00, v ostatní dny jsou k dispozici v době, kterou vyhlašují samostatně, avšak 

také v rozmezí 9:00–15:00. 

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, 

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. 
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Prohlášení bude na pracovišti uloženo, po odvolání tohoto opatření bude odevzdáno 

v kanceláři děkana a skartováno. 

3. Provozní podmínky: 

a) budovy PedF UK (Magdalény Rettigové, Myslíkova, Celetná, Brandýs) jsou otevřeny 

denně v době 9:00–15:00, kdy jsou zajištěny služby vrátnice, 

b) v ostatním času jsou budovy přístupné pouze zaměstnancům a jsou k dispozici pro 
aktivity bez služeb vrátnice. 

  

Toto opatření nabývá účinnosti 11. 5. 2020 a je platné do odvolání. 

 
 
 
V Praze dne 6. 5. 2020 

 

 

 

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

děkan 

 
 
 
 
Příloha č. 1: Čestné prohlášení 

 


