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Rozhodnutí rektora č. 9R/2020
II. DOČASNÁ MIMOŘÁDNÁ KRIZOVÁ OPATŘENÍ
ze dne 13. 3. 2020 s účinností od 13. 3. 2020
ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 4. 2020 s účinností od 20. 4. 2020

S ohledem na usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 po dobu 30 dnů, a navazující usnesení vlády
České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020, o přijetí krizového opatření, usnesení vlády
České republiky č. 201 ze dne 12. března 2020, o přijetí krizového opatření, usnesení vlády
České republiky č. 396 ze dne 9. dubna 2020, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti
s epidemií viru SARS-CoV-2 a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR
16184/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 nařizuji s účinností od 20. dubna 2020
do odvolání tato dočasná krizová opatření:
1. zakazuji osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na Západočeské
univerzitě v Plzni a jejich součástí vyjma:
a) individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo
odevzdání studijní literatury a
b) osobní přítomnosti studentů v závěrečném ročníku studia:
− na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
− na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména
pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském,
magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti
nejvýše 5 osob a
− na klinické a praktické výuce a praxi,
za splnění podmínky, že student:
a) je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
b) u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí pracoviště, v jehož prostorách se student pohybuje.

c) nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
d) poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, jehož vzor je
uveden v příloze tohoto rozhodnutí rektora.
2. uzavření všech knihoven a studoven Západočeské univerzity v Plzni a jejích součástí,
ve kterých univerzita či součást provozuje příslušné služby; to však neplatí
pro individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí či odevzdání
studijní literatury studentem Západočeské univerzity v Plzni či její součásti,
3. uzavření všech společenských a hudebních klubů Západočeské univerzity v Plzni
a jejích součástí, ve kterých univerzita či součást provozuje příslušné služby,
4. uzavření všech kaváren a bufetů Západočeské univerzity v Plzni a jejích součástí,
ve kterých univerzita či součást provozuje příslušné služby,
5. uzavření všech posiloven a tělocvičen Západočeské univerzity v Plzni a jejích
součástí, ve kterých univerzita či součást provozuje příslušné služby,
6. zrušení veškerých společenských akcí nad 30 osob ve smyslu usnesení vlády České
republiky č. 199 ze dne 12. března 2020, o přijetí krizového opatření.
Bod 1 rozhodnutí rektora č. 8/R, I. Dočasná mimořádná krizová opatření, se nahrazuje bodem
6 tohoto rozhodnutí.
Bod 2 rozhodnutí rektora č. 8/R, I. Dočasná mimořádná krizová opatření, se nahrazuje bodem
1 tohoto rozhodnutí.
Bod 3 rozhodnutí rektora č. 8/R, I. Dočasná mimořádná krizová opatření, zůstává v platnosti.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Příloha
Čestné prohlášení studenta
Rozdělovník
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Vyřizuje: KR č. tel. 377 631 003

Příloha

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Já ….................................(jméno, příjmení) ................................................................................
datum narození: ..........................................................................................................
trvale bytem: ….............................................................................................................

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.).

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.

V .....................dne ..................

………………………………………
podpis

