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POKYN Č. 3/2021 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V OBDOBÍ ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 

 

I. Úvodní ustanovení 

 
1. Účelem tohoto pokynu je zabezpečení preventivních opatření a mimořádných nařízení souvisejících 
s šířením koronaviru. Toto rozhodnutí reflektuje a v podmínkách Fakulty podnikatelské zavádí 
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR), opatření a doporučení Ministerstva školství 
(MŠMT), nařízení Krajské hygienické stanice, Rozhodnutí rektora a další relevantní opatření a 
doporučení.  

2. Toto rozhodnutí je závazné jak pro všechny studenty a zaměstnance Fakulty podnikatelské, tak pro 
všechny návštěvníky fakulty a další studenty a pracovníky pobývající na fakultě v rámci stáží, 
studentských pobytů, návštěv a podobně.  

3. Aktuální rozhodnutí rektora a další opatření VUT, závazná pro všechny zaměstnance i studenty 
fakulty, jsou přehledně uvedena na https://www.vutbr.cz/koronavirus. 

 

 

II. Pravidla vstupu do areálu fakulty a pro pobyt ve společných prostorách 

 
Na základě vládních opatření není přítomnost studentů v prostorách VUT omezena při dodržení níže 
uvedených pravidel.  

1. Vstup veřejnosti do areálů a budov VUT je možný za dodržení platných opatření pro pohyb a pobyt 
osob ve vnitřních prostorách vysokých škol, tj. zejména povinnosti při příchodu si vydezinfikovat ruce a 
během pobytu mít nasazený respirátor a dodržovat maximální rozestupy.  

2. Jakákoliv osoba může být osobně přítomna na fakultě pouze, pokud je bez akutních zdravotních 
potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta 
chuti a čichu apod.).  

3. Vstup a pobyt v areálu fakulty je dovolen pouze s nasazeným a účinným respirátorem (třída ochrany 
nejméně FFP2, KN95). 



4. Studenti jsou povinni každý den před vstupem do budov VUT poskytnout VUT písemné čestné 
prohlášení o tom, že nemají příznaky virového infekčního onemocnění, a o tom, že jim nebyla nařízena 
karanténa nebo izolace. Čestné prohlášení se vyplňuje elektronickou formou v informačním systému 
VUT, čestná prohlášení jsou archivována.  

 

 

III. Pravidla pro organizaci výuky v posluchárnách, učebnách a laboratořích 

 
Studentům je účast ve výuce dovolena pouze za dodržení těchto podmínek: 

1. Nasazený a účinný respirátor (třída ochrany nejméně FFP2, KN95). 

2. Podepsané čestné prohlášení o tom, že nemají příznaky virového infekčního onemocnění, a o tom, 
že jim nebyla nařízena karanténa nebo izolace. 

3. Bez zjevných příznaků virového infekčního onemocnění. 

4. Osoby, které nemohou mít ze závažných důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, 
prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný 
prostředek dýchacích cest podle platných právních předpisů, který je v lékařském potvrzení 
specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském opatření výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže 
mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.  

5. V případě nedodržení těchto podmínek je vyučující oprávněn vyzvat studenta k opuštění místnosti, 
ve které probíhá výuka případně ukončit probíhající výuku. 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 
Dodržování pravidel pro vstup a pobyt do areálu fakulty včetně pravidel pro organizaci výuky může být 
ze strany vedení fakulty kontrolováno. 

V případě nedodržení pak může být postupováno v souladu s disciplinárním řádem fakulty, případně 
pracovně-právních vztahů. 

 

 

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.  
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