
Rozhodnutí rektora UK k současné situaci ohledně 

koronaviru 

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN, se s 

účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na 

výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme 

dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního vzdělávání.  

 

 S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce 

apod.) na UK.  

 S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá shromáždění (konference a 

sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.  

 

Doporučujeme fakultám UK a součástem UK, aby zvážily konání akcí s předpokládanou 

účastí do sto osob.  

 

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020  

 

Výuka 

 

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s 

účinností od zítřka, tj. 11. 3. 2020, zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na 

výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční, kombinované). I přes zavedená 

opatření však nechceme rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost UK. Žádáme 

vyučující a pedagogy, aby v maximální míře zajistili pokračování výukového procesu 

distančními formami výuky. Současně by pedagogové měli rozeslat svým studentům a 

účastníkům výuky informace a podklady k samostudiu. Obracím se na studenty, aby ani v 

nastalé situaci nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími. 

Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší. 

Erasmus 

 

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK telefonicky kontaktuje studenty 

chystající se na výjezd a vyzve je, aby pobyt na zahraničních univerzitách zrušili. Pro 

zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně 

míří, platí opatření uvedená výše v odstavci „Výuka“. 

https://cuni.cz/AKTUALITY-9707-version1-mimoradne_opatreni___uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_skol_od_11_3_2020.pdf
https://cuni.cz/AKTUALITY-9707-version1-mimoradne_opatreni___zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10_3_2020__.pdf


Promoce 

 

Promoce a jiná slavnostní shromáždění se ruší. Promoce budou uspořádány v náhradních 

termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít 

diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich 

fakulty. Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce. 

Koleje a menzy 

 

Koleje a menzy fungují dále za přijatých zvýšených hygienických opatření. Žádáme studenty 

a hosty ubytovaných na kolejích UK, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě 

jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny ubytované, aby v 

maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření a chovali se 

zodpovědně vůči svému okolí. 

Zaměstnanci 

 

Žádáme všechny fakulty a součásti, které zaměstnávají rodiče dětí, jejichž školní a předškolní 

zařízení byla uzavřena, aby umožnily po dobu tohoto uzavření, pokud to charakter pracovní 

činnosti umožňuje, práci z domova (home office). Toto opatření doporučujeme i pro rizikové 

skupiny zaměstnanců, jako jsou těhotné zaměstnankyně, chronicky nemocní či zaměstnanci 

nad 60 let. Výzkumná a tvůrčí činnost na UK pokračuje bez omezení. 

 

Případná další opatření budeme přijímat dle aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně 

informovat. 

Velmi Vás prosím o zachování klidného a racionálního přístupu. 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  

 


