
Vážená paní kolegyně, 
Vážený pane kolego, 
na základě Vládou ČR vyhlášeného Usnesení č. 997/2020 je od 12.10.2020 zatím do 
25.10.2020 zakázána osobní přítomnost studentů při výuce na vysoké škole s výjimkou 
účasti na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijního programu všeobecné 
lékařství a dalších zdravotnických studijních programů. 
 
V této souvislosti a v návaznosti na pokyn rektora UK se na 3. LF UK od 12.10.2020 
v souvislosti s výukou zavádějí následující opatření: 
 
1) Klinická výuka a klinická praxe včetně simulační výuky se nadále realizuje v prezenční 
formě (stáže, praxe a exkurze na odděleních), přitom platí Pokyn děkana k organizaci výuky 
ze dne 20.9.2020 (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1871.html ) omezující počet osob na 
klinických pracovištích v rámci výuky. 
 
2) Praktická a laboratorní cvičení se realizují v distanční formě – garanti předmětů, vedoucí 
pracovišť případně jednotliví vyučující (u povinně volitelných kursů a volitelných předmětů) 
zajistí informování studentů o změnách organizace těchto forem výuky. 
 
3) Přednášky a semináře se nadále realizují distanční formou. 
 
4) Trvá povinnost zajistit nahrávání distančních forem výuky a uvedení odkazu na příslušnou 
výukovou jednotku i na její záznam do elektronického rozvrhu. Prosím naplňujte tuto 
povinnost o to důsledněji, že v souvislosti s narůstajícím počtem hospitalizovaných výrazně 
narůstá i potřeba pracovní výpomoci studentů ve zdravotnických zařízení, nahráváním 
výukových jednotek jim umožníte výuku sledovat i mimo reálný čas. 
 
5) Vstup do všech budov fakulty bude od 12.10.2020 omezen jen na zaměstnance fakulty, 
osoby, které je z pracovních důvodů navštěvují a dále studenty, kteří budou v budově 
pobývat z důvodu hodného zvláštního zřetele (návštěva vyučujícího, výkon práce, případně 
výjimečně a individuálně povolené samostudium na základě zdravotního stavu či sociální 
situace). 
 
6) Do 15.11.2020 jsou na UK zrušeny všechny akademické slavnosti (promoce, imatrikulace). 
 
7) S veškerými dotazy týkajícími se organizace výuky v rámci vyhlášených omezení se laskavě 
obracejte na proděkana pro studium a výuku telefonicky (602260244) nebo mailem 
(david.marx@lf3.cuni.cz). 
 
 
 
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
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