OPATŘENÍ COVID-19:
ZAJIŠTĚNÍ CHODU VŠPJ
Kód:
Druh:
Č. j.:
Oblast OŘN:
Organizační závaznost:
Zpracoval:
Přezkoumal:

Zpracoval
(podpis):
1
2
3
4

Schválil:
Počet stran:
8
Rozdělovník:
Dotčené osoby:
Forma zveřejnění:
Nahrazuje:
Datum vydání:
Účinnost:
Platnost:
Přezkoumal
(podpis):

RR č. 37/2020
Rozhodnutí rektora
VSPJ/05634/2020
MG, AK, PR
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Mgr. Vendula Marešová – kancelář rektora
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
– prorektor pro studium
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. - rektor
Počet příloh:
1
Kancelář rektora
Zaměstnanci, studenti, veřejnost
IS, web, úřední deska
RR č. 34/2020, č. j.: VSPJ/05203/2020
2. 10. 2020
2. 10. 2020 2. 10. 2020 Schválil
(podpis):

Základní ustanovení .............................................................................................................. 2
Preventivní opatření ............................................................................................................. 2
Opatření spojená se studenty a výukou ................................................................................. 3
Závěrečná ustanovení ........................................................................................................... 4

Seznam příloh
1. Plán protiepidemických opatření VŠPJ
Seznam souvisejících dokumentů
1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
2. Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen „SZŘ“)
3. Metodický pokyn k organizaci výuky v akreditovaných studijních programech VŠPJ
4. RR č. 35/2020 Kovidová koordinační skupina VŠPJ
5. Směrnice k poskytování cestovních náhrad VŠPJ
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Toto rozhodnutí rektora stanovuje pravidla pro vstup, pohyb a pobyt osob v budově Vysoké školy
polytechnické Jihlava (dále jen „VŠPJ“) podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů podle hodnocení aktuální
epidemiologické situace v ČR Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem
SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID 19 (dále jen „COVID-19“).

1 Základní ustanovení
Míra rizika nákazy v České republice je určována Sdělením Ministerstva zdravotnictví, které
je uveřejňováno s možností dálkového přístupu na adrese:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti
Úroveň opatření bude nastavována podle stupně pohotovosti definovaného v Plánu
protiepidemických opatření VŠPJ, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí (dále jen „plán opatření“).
Stupeň pohotovosti bude stanoven podle aktuální nákazové situace Kovidovou koordinační skupinou
VŠPJ ve spolupráci s KHS Jihlava a uveřejněn na webu VŠPJ.
Postup vedoucích pracovníků, zaměstnanců a studentů VŠPJ v případě onemocnění COVID-19,
kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní a při návratu ze zahraničí nebo z rizikových regionů České
republiky bude uveřejněn na webu VŠPJ https://www.vspj.cz/skola/obecne-informace/covid-19.
Stupně pohotovosti jsou:
Stupeň
pohotovosti

Barva stupně

0

bílá

1

zelená

2

žlutá

3

červená

Epidemiologické kritérium
Nulové nebo zanedbatelné riziko
Zvýšené riziko nebo výskyt nákazy bez komunitního přenosu
Počínající komunitní přenos
Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

Komunitní přenos – nákaza člověka bez vazby na osoby, které navštívily oblasti s prokazatelným
výskytem onemocnění.

2 Preventivní opatření
1) Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí jsou všechny osoby vstupující do budovy vysoké školy
povinny důsledně dodržovat preventivní hygienická opatření směřující k zabránění šíření
COVID-19, a to:
a) při pohybu ve všech budovách VŠPJ je doporučeno, a při vyšších stupních pohotovosti jak
0 nařízeno, nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst, přičemž toto doporučení případně
povinnost se nevztahuje na pobyt zaměstnanců ve vlastních kancelářích a v menze při
konzumaci jídla a nápojů
b) při příchodu do budovy VŠPJ si dezinfikovat ruce přípravkem k tomu určeným, který je u vstupů
k dispozici
c) dezinfikovat si ruce s pomocí dávkovačů dezinfekčního přípravku, které jsou k dispozici
v učebnách, na sociálních zařízeních a ve společných prostorách
2) V budově VŠPJ budou rozmístěny informační letáky obsahující základní informace a pokyny, které
musí být zaměstnanci i studenty dodržovány.
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3) Studenti i zaměstnanci VŠPJ jsou povinni hlásit absolvování testu na COVID-19 s pozitivním
výsledkem především prostřednictvím Informačního systému VŠPJ (dále jen „IS“), případně
e-mailem nebo prostřednictvím infolinky uvedených na webu VŠPJ
https://www.vspj.cz/skola/obecne-informace/covid-19.

3 Opatření spojená se studenty a výukou
1) Zahraniční studenti a vyučující přijíždějící ze zemí neuvedených v seznamu zemí s nízkým rizikem
nákazy jsou povinni před vstupem do budovy VŠPJ absolvovat test na COVID-19. Míra rizika nákazy
ze zahraničí je určována stupni pohotovosti a opatřeními Ministerstva zdravotnictví vyplývajícími
z aktuální epidemiologické situace, která jsou uveřejňována s možností dálkového přístupu
na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.
Zahraniční studenti jsou povinni prostřednictvím IS pro akademický rok 2020/2021 doložit:
•

datum vstupu do České republiky čestným prohlášením

•

potvrzení o zajištění ubytování na území České republiky po celou dobu pobytu

•

potvrzení o uzavřeném zdravotním pojištění včetně pojištění na péči související
s onemocněním COVID-19 po celou dobu pobytu

•

čestné prohlášení o zajištěném návratu zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu
na území České republiky

Zahraničním studentům, kteří nemohou do České republiky přicestovat, bude povoleno studium
bez průběžné účasti na výuce (dle čl. 9 odst. 9 SZŘ a čl. 4 odst. 7 Metodického pokynu k organizaci
výuky v akreditovaných studijních programech VŠPJ).
2) Výuka ve studijních programech akreditovaných pro prezenční formu bude realizována
a) prezenčně v podobě kontaktní výuky
b) hybridně (při nutnosti omezit počet studentů v učebně s využitím přenosu výuky do další
učebny v reálném čase)
c) distančně (prostřednictvím ZOOM, s využitím distanční studijní opory/elektronického
kurzu) v případech, kdy objektivní vnější okolnosti neumožní uskutečňovat kontaktní výuku
Při kontaktní a hybridní výuce bude povinné docházku studentů, z důvodu usnadnění trasování
osob, které přišly do kontaktu s pozitivně testovanou osobou, evidovat pomocí prezenčních listin
a po zavedení elektronického evidenčního systému prostřednictvím čipů u vstupu do učebny.
Vedoucí kateder jsou povinni přechod na distanční výuku u každého jednotlivého předmětu nechat
odsouhlasit garantem programu a bezodkladně hlásit prorektorce pro studium.
3) Studentům, kteří prostřednictvím IS doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny,
že jim byla nařízena karanténa nebo umístění do izolace, bude povoleno studium bez průběžné
účasti na výuce (dle čl. 9 odst. 9 SZŘ a čl. 4 odst. 7 Metodického pokynu k organizaci výuky
v akreditovaných studijních programech VŠPJ).
Studentům, kteří jsou v karanténě nebo v izolaci, je zakázán vstup do budovy VŠPJ.
4) Pro všechny studenty platí, že v případě vykazování symptomů COVID-19, jakými jsou zejména
bolest hlavy, teplota, kašel, únava, obtížné dýchání a ztráta čichu, se neúčastní kontaktní výuky
a nebudou vstupovat do budovy VŠPJ; v případě, že se kontaktní výuky zúčastní student vykazující
některý z uvedených symptomů, je vyučující povinen jej vykázat z výuky a dále se postupuje podle
odst. 3.
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5) Studentům podle odst. 3 budou na jejich žádost, která bude podána prostřednictvím IS, poskytnuty
studijní materiály (zejména distanční studijní opory/elektronické kurzy v prostředí LMS Moodle)
a další formy podpory pro zajištění hladkého průběhu studia, jakými mohou být např. on-line
konzultace, on-line přenos probíhající přednášky nebo cvičení, záznam přednášky, náhradní termín
laboratorního cvičení apod. v souladu s možnostmi a potřebami předmětu.
6) Garant studijního programu rozhodne, které předměty lze plnohodnotně uskutečňovat
prostřednictvím distančního vzdělávání. U předmětů, jejichž charakter distanční vzdělávání
neumožňuje (např. může jít o předměty vyžadující speciální přístrojové vybavení nebo přítomnost
studentů na speciálních pracovištích) a nelze zajistit jejich kontaktní výuku dle platného rozvrhu,
splní student studijní povinnosti daného předmětu v následujícím semestru nebo akademickém
roce.
7) Všechna uvedená ustanovení se vztahují také na prezenční část výuky ve studijních programech
vyučovaných v kombinované formě studia a na programy celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“)
včetně Univerzity třetího věku.
Všechny programy CŽV budou probíhat pouze v posluchárnách VŠPJ při zachování rozestupů
a dodržení zvýšených hygienických opatření.
8) Kontaktní výuka bude probíhat v budově VŠPJ za přítomnosti nejvýše takového počtu osob, jaký
je stanoven plánem opatření v závislosti na aktuálním stupni pohotovosti; v případě očekávaného
vyššího počtu osob v místnosti bude výuka realizována hybridně, tedy kombinací prezenčního
a distančního vzdělávání (např. přenášena do další učebny; vyučující musí o požadavku přenosu
výuky požádat OIKT nejpozději 24 hodin před začátkem přenášené výuky).
Vyučující může v odůvodněných případech (riziková skupina) po schválení vedoucím katedry
odmítnout účast na kontaktní výuce za současné přítomnosti stejného nebo nižšího počtu osob
stanoveného plánem opatření v závislosti na aktuálním stupni pohotovosti. V takovém případě
je vedoucí katedry zodpovědný za zajištění výuky.
Vyučujícímu, kterému byla nařízena karanténa a který zajistí výuku distančně, bude umožněno
plnění akademických povinností bez přímé účasti na pracovišti. V opačném případě bude vyučující
v pracovní neschopnosti.
9) Vyučující jsou povinni dodržovat časový harmonogram výuky, a to i pro její distanční formu.

4 Závěrečná ustanovení
Další opatření a jejich podrobnosti jsou stanoveny aktuálním stupněm plánu opatření uveřejněným
spolu s tímto rozhodnutím rektora ve veřejné části webových stránek a u vstupů do budovy VŠPJ.
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Příloha č. 1 Plán protiepidemických opatření VŠPJ
Stupeň
pohotovosti

0

Barva
stupně

bílá

Epidemiologické
kritérium

Preventivní opatření

Nulové nebo
zanedbatelné riziko

Studenti:
• Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
• Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
• Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
• Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí
účastnit kontaktní výuky
Zaměstnanci:
• Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, dezinfekce rukou u všech vstupů
• Vyučující přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
• Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení
Ministerstva zahraničních věcí ČR
Provoz budovy:
• Standardní
• V případě karantény nebo vykazování symptomů COVID-19 osoby nevstupují do budovy VŠPJ
• Osoby externích subjektů se evidují na vrátnici VŠPJ
Provoz kolejí:
• Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od zahraničních studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19.
Provoz menzy:
• Bez omezení
Provoz knihovny a vrátnice:
• Bez omezení
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1

Barva
stupně

zelená
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Epidemiologické
kritérium

Preventivní opatření

Zvýšené riziko nebo
výskyt nákazy bez
komunitního
přenosu

Studenti:
• Povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
• Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
• Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
• Povinnost evidence při vstupu do učebny s využitím čipu
• Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí
účastnit kontaktní výuky
• Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti
bude výuka hybridní.
Zaměstnanci:
• Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, dezinfekce rukou u všech vstupů
• Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení
Ministerstva zahraničních věcí ČR
• Omezeno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovních prostorách
pak nad 200 osob.
Provoz budovy:
• Standardní
• V případě karantény nebo vykazování symptomů COVID-19 osoby nevstupují do budovy VŠPJ
• Osoby externích subjektů se evidují na vrátnici VŠPJ
Provoz kolejí:
• Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od všech studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle
nařízení vedoucí Správy účelových zařízení (dále jen „SÚZ“)
Provoz menzy:
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení
vedoucí SÚZ
Provoz knihovny a vrátnice:
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava
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2
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Epidemiologické
kritérium

Preventivní opatření

Počínající komunitní
přenos

Studenti:
• Omezený vstup studentů do budovy VŠPJ. Vstup povolen pouze v těchto případech:
• individuální návštěva knihovny nebo studoven,
• individuální konzultace,
• zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
• laboratorní, experimentální nebo umělecká práce za přítomnosti nejvýše 15 osob,
• klinická a praktická výuka a praxe.
• Povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
• Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
• Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
• Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
• Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí
účastnit kontaktní výuky
• Kontaktní výuka je zrušena, výuka probíhá pouze distančně.
Zaměstnanci:
• Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
• Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, dezinfekce rukou u všech vstupů
• Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení
Ministerstva zahraničních věcí ČR
• Zakázáno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 10 osob. Ve venkovních prostorách
nad 20 osob. V případě více účastníků jednání povolena pouze bez osobní účasti online.
Provoz budovy:
• Omezený
• V případě nařízené karantény nebo vykazování symptomů COVID-19 osoby nevstupují do budovy VŠPJ
• Osoby externích subjektů včetně absolventů se evidují na vrátnici VŠPJ
Provoz kolejí:
• Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle
nařízení vedoucí SÚZ
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Provoz menzy:
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení
vedoucí SÚZ
Provoz knihovny a vrátnice:
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava

Stupeň
pohotovosti

3

Barva
stupně

červená

Epidemiologické
kritérium

Preventivní opatření

Narůstající nebo
přetrvávající
komunitní přenos

Studenti:
• Studenti nevstupují do budovy VŠPJ
• Výuka, konzultace, zkoušky probíhá pouze distančně
• Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno
Zaměstnanci:
• Je zajištěn základní provoz pracovišť. Zaměstnancům se nařizuje plnění úkolů plynoucí z pracovní smlouvy
mimo budovu školy, pokud jejich přítomnost v budově není nezbytně nutná (probíhající experiment apod.).
Vstup povolen pouze oprávněným osobám.
• Pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání je povoleno pouze distančně
• Zahraniční cesty se zakazují. Povoleny jsou pouze služební cesty po odsouhlasení rektorem VŠPJ
v odůvodněných případech.
Provoz budovy:
• Budova je pro veřejnost uzavřena
Provoz kolejí:
• Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle
nařízení vedoucí SÚZ
Provoz menzy:
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení
vedoucí SÚZ
Provoz knihovny a vrátnice:
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava

