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Opatření k provozu na FES v souvislosti s pandemií 

onemocnění COVID-19 

(1) V souladu s §§ 102 a 391 zákoníku práce a v návaznosti na vydaná ochranná opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR týkající se pandemie onemocnění Covid-19 v y d á v á m  s účinností od 22. listopadu 

2021 tato opatření k zajištění pracovního režimu a výuky na FES. 

(2) Zakazuje se vstup do všech prostor FES všem osobám vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, 

jakými mohou například být: teplota 37° C a více, suchý kašel, obtíže s dýcháním, ztráta chuti a čichu, bolesti 

v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, únava, méně často zažívací obtíže.  

(3) Přikazuje se všem osobám (zaměstnancům i studentům) používat ve všech prostorách fakulty respirátor typu 

FFP2 (nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest) s výjimkou: 

1. akademických pracovníků, kteří byli očkování proti onemocnění covid-19 a od dokončeného 

očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání; 

2. zaměstnanců v době výkonu práce na pracovišti, kdy vykonávají tuto činnost bez přítomnosti jiné 

osoby; 

3. studentů, kteří jsou zkoušeni nebo u nich jiným způsobem dochází k ověřování studijních výsledků 

(například v rámci seminářů či cvičení prezentují výsledky svého projektu), pokud od ostatních osob 

udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. 

(4) Přikazuje se od 25. listopadu 2021 (včetně) realizovat přednášky s více než 250 zapsanými studenty výhradně 

on-line prostřednictvím MS Teams a jejich záznam uchovávat a zpřístupnit studentům. 

(5) Na přechodnou dobu se upravuje vyhláška FES_VYH_2014-009/B “Stanovení rozsahu povinné výuky”, 

kde se její Článek 1, odst. (3) doplňuje o následující: 

Jako doklad k doložení nepřítomnosti ve výuce je akceptována rovněž SMS či e-mail zaslaný hygienickou 

stanicí, eŽádanka na PCR test, případně printscreen z příslušného rezervačního systému. 

(6) Výjimky a úpravy tohoto Opatření jsou možné výhradně po předchozí dohodě s děkanem fakulty. 

(7) Podmínky provozu fakulty mohou být v této souvislosti ovlivněny opatřeními Vlády a příslušných 

ministerstev. Žádám proto zaměstnance a studenty fakulty, aby nadále věnovali zvýšenou pozornost 

dodržování hygienických opatření, průběžně sledovali intranet univerzity a odpovídajícím způsobem 

reagovali na příslušná opatření univerzity, ministerstev a další obecně platné právní předpisy státních orgánů. 

(8) Toto opatření nabývá účinnosti 22. listopadu 2021 s výjimkou odstavce (4), které nabývá účinnosti 

až 25. listopadu 2021. 
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