
V Praze dne 10.10.2020 
Milé studentky, milí studenti, 
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 i povinnost dodržovat veškerá protiepidemická 
opatření (ochrana úst a nosu, desinfekce rukou, dodržování rozestupů tam, kde je to 
možné). 
 
2) Praktická a laboratorní cvičení se realizují v distanční formě – garanti předmětů, vedoucí 
pracovišť případně jednotliví vyučující (u povinně volitelných kursů a volitelných předmětů) 
vás budou informovat o změnách organizace 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.. 
 
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). O výjimečném povolení samostudia v budově rozhoduje na žádost studenta 
proděkan pro studium a výuku a to na konkrétně stanovené časové období. 
 
6) Do 15.11.2020 jsou na UK zrušeny všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace). 
 
7) Provoz kolejí menz UK je upraven takto:  
a) všechny gastroprovozy Kolejí a menz se uzavírají nejpozději ve 20.00 hod, 
b) vnitřní provozy menz a bufetů budou upraveny tak, aby u stolu seděly maximálně čtyři (4) 
osoby, 
c) mimo osob u jednoho stolu musí být zachováván rozestup 1,5 metru, 
d) provoz kolejí zůstává nadále zachován  
 
8) Trvá povinnost hlásit pozitivitu COVID-19, případně rizikový kontakt s pozitivní osobou 
příslušnému referentovi Studijního oddělení, nebo na SOS krizový telefon 724 292 312 
. 
 

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1871.html


9) ) 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). 
 
Milé studentky a studenti, chápeme, že dopad vyhlášených omezení není příjemný. Buďte 
ubezpečeni o tom, že primárním cílem fakulty zůstává zajistit vám studium tak, aby 
nedocházelo k jeho prodlužování. Současně vás žádáme, abyste dodržovali všechna 
vyhlášená omezení a protiepidemická opatření a přispívali tak k regulaci šíření infekce. 
 
David Marx 
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