
8. 12. 2021 POZOR Výzva studentům k pomoci!  
Vážené studentky, vážení studenti, 

jsme uprostřed další silné vlny epidemie covid-19. Celý náš zdravotní systém, a zejména 
nemocnice, v současné době opět čelí velkému náporu pacientů. Zdravotníci jsou plně 
vytíženi nejen péči o covid pacienty, ale také zajištěním chodu očkovacích a odběrových míst. 
Studenti zásadním způsobem pomáhali v minulém roce, a to na úkor studia, proto se děkani 
lékařských fakult tentokrát postavili proti nařízení pracovní povinnosti. 

V této obtížné situaci Vám nicméně tlumočíme prosbu ministerstva zdravotnictví o pomoc na 
dobrovolné bázi, a to především v období Vánočních svátků. Víme, že řada z Vás se již 
pomoci účastní a za to děkujeme. 

19. 11. 2021 Od pondělí 22. 11. 2021 je organizace výuky na 1. LF UK zatím stejná jak 
doposud, nová epidemická opatření nepřináší další změny. 
  

12. 11. POZOR! Aktualizace epidemických opatření platných s účinností od 15. 11. 2021 
Platí povinnost pro všechny studenty mít během výuky nasazený respirátor, a to v 
teoretických i klinických předmětech, stále také trvá povinnost nošení respirátoru ve 
veřejných prostorách. 

Dále upozorňujeme studenty, že je povinnost preventivního testování v nemocnicích pro 
neočkované, která se týká i studentů, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty. Forma 
prokazování potvrzení "O-N-T" (potvrzení bezinfekčnosti) se řídí podle pravidel aktuálně 
platných na konkrétním zdravotnickém pracovišti. 

Výjimku z testování mají: 

· osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly laboratorně potvrzené COVID-19, 

· osoby, které mají ukončené očkování proti COVID-19 a od vakcinace uplynula doba min. 
14 dní 

Studenti nemusí prokazovat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách, 
naopak prokazují bezinfekčnost za účelem účasti na promocích a imatrikulacích a pokud jsou 
ubytováni na kolejích. 

29. 10. POZOR! Epidemická opatření pro výuku platná od 1. 11. 2021 
  

Pro teoretické předměty: 

1/ Přednášky distanční formou. 

2/ Během ostatní výuky (seminář, praktická výuka,..) studenti musí mít respirátor. 

3/ Pro účast na výuce nebude vyžadováno dokládat očkování, výsledky testů, prodělání 
nemoci ("O-N-T") 



Pro klinické předměty: 

1/ Nutnost prokazování potvrzení "O-N-T" (potvrzení bezinfekčnosti) se řídí podle pravidel 
aktuálně platných na konkrétním zdravotnickém pracovišti 

2a/ Všichni medici bez výjimky budou na oddělení nosit respirátory, a to i v kontaktu s 
personálem. 

2b/ Velmi doporučujeme respirátor i při přednáškách / seminářích. 

Prokazování bezinfekčnosti 

• povinné pro studenty ubytované na kolejích, a to v dosavadním režimu 
• povinné pro studenty účastnící se imatrikulací a absolventy při promocích 
• platnost PCR testu zkracuje na 72 hodin, platnost antigenního testu na 24 hodin. 

Respirátory 

• Platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve veřejných prostorech 
• V případě zkoušek mohou odložit respirátor zkoušený a zkoušející, pokud všechny 

osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. 
Průběžně budeme vyhodnocovat rizika a opatření budou s ohledem na epidemickou 
situaci znovu aktualizována. Lze reálně očekávat, že budou vyhlášena další zpřísňující 
opatření. 

Vedení 1. LF UK vyzývá studenty k očkování proti COVID-19. 

  

22. 10. POZOR!  
Nová opatření ve výuce klinických předmětů od 25. 10. 2021 
Společná pracoviště fakulty a zdravotnických zařízení sdělí studentům, jaká protiepidemická 
opatření se na ně vztahují. Budou přitom postupovat podle pravidel aktuálně platných na 
konkrétním zdravotnickém pracovišti. Informace by měla být zveřejněna v týdnu před 
zahájením výuky. Studenti jsou povinni se opatřeními řídit, jinak jim nebude vstup na 
pracoviště umožněn. 
S ohledem na aktuální obecně platná mimořádná opatření MZČR doporučuje krizový štáb 1. 
LF UK, aby studenti, kteří nemohou doložit očkování proti COVID-19, popřípadě prodělání 
onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny, podstupovali PCR test jednou za tři dny 
nebo antigenní test denně. 
21. 9. POZOR! Aktualizovaná epidemická opatření k výuce na 1. LF UK 
najdete ZDE. 
13. 9. POZOR! Aktuální informace k začátku akademického roku a výuce ZDE. 
3. 9.  POZOR! Aktuální sdělení krizového štábu UK ZDE. 
23. 8. POZOR! Shrnutí současných pravidel týkajících se zkoušek a vzdělávacích 
akcí ZDE. 
1. 7. POZOR! Aktualizace opatření ke Covid-19 pro účast na vzdělávání 
Požadavek na testování je pro studenty ukončen od 1. 7. 2021. Je také stanovena 
výjimka pro používání respirátorů ve výuce, kdy jsou studenti usazeni na místech, a pro 

https://www.lf1.cuni.cz/aktualizovana-epidemicka-opatreni-k-vyuce-na-1-lf-uk
https://www.lf1.cuni.cz/aktualni-informace-k-zacatku-akademickeho-roku-a-vyuce
https://www.lf1.cuni.cz/aktualni-sdeleni-z-krizoveho-stabu
https://www.lf1.cuni.cz/shrnuti-soucasnych-pravidel-tykajicich-se-zkousek-a-vzdelavacich-akci


zkoušky, pokud je dodržena minimální vzdálenost 2 metry. V těchto případech se respirátor 
používat nemusí. VÍCE INFORMACÍ ZDE. 
17. 6. POZOR! 
Ve vnitřních prostorách vysokých škol jsou nadále povinné respirátory. Povoluje se však 
odložení ochrany dýchacích cest v průběhu zkoušení, pokud všechny osoby udržují 
vzdálenost alespoň 2 metry. 
Povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy se nevztahuje na: 

• pedagogické pracovnı́ky nebo akademické pracovnı́ky při poskytovánı́ vzdělávánı́ 
• zkoušené a zkoušejı́cı́ při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby 

udržujı́ vzdálenost alespoň 2 metry. 
Povoluje se tedy odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých 
školách za podmínek uvedených výše. Za akademického pracovníka lze v tomto smyslu 
považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení. 

21. 5. POZOR! 
Na základě výsledků jednání krizového štábu je na fakultě celkové vyznění opatření 
přísnější než vyžaduje MO MZČR. 

Výuka a zkoušky 
• do konce letního semestru zůstává výuka v rozsahu jako doposud, nadále bude probíhat 

prezenční klinická a praktická výuka 
• u zkoušek včetně testů je zrušen limit počtu studentů se zachováním rozestupu mezi 

studenty minimálně 2 metry 
• je možné konat individuální konzultace a poradenské služby jeden na jednoho 

Testování: 
Pro osobní přítomnost ve škole z důvodu prezenční výuky a kontroly studia (zkoušky, testy) 
platí, že testování je nutno podstoupit každých 7 dní, výsledek je student povinen předkládat 
vyučujícím. 

Povinné testování se netýká studentů, kteří: 

– dokončili očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky uplynulo aspoň 14 dnů. 
Očkování jsou studenti povinni doložit certifikátem (lze stáhnout na 
adrese https://ocko.uzis.cz), 
– prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu 
neuplynulo více než 90 dní. Prodělané onemocnění doloží lékařskou zprávou s datem prvního 
pozitivního testu, nebo potvrzením o pozitivním výsledku laboratorního testu. 

Ve všech případech nadále platí, že se prezenční výuky nesmí účastnit nikdo, kdo má 
příznaky COVID-19. 

Ve vnitřních prostorách vysokých škol jsou nadále povinné respirátory. 
3. 5. POZOR! Prodloužení mimořádného stavu na UK 
Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima informoval o rozhodnutí Akademického senátu 
Univerzity Karlovy, který svým rozhodnutím prodloužil mimořádný stav na Univerzitě 
Karlově, a to do 28. 5. 2021. 
Tímto opatřením se prodlužuje mimořádný stav na Univerzitě Karlově vyhlášený opatřením 
rektora č. 46/2020 a prodloužený opatřeními rektora č. 57/2020, č. 1/2021 a č. 10/2021. 
Ustanovení opatření č. 46/2020 se použijí obdobně. 

https://www.lf1.cuni.cz/aktualizace-opatreni-ke-covid-19-pro-ucast-na-vzdelavani
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focko.uzis.cz%2F&data=04%7C01%7CAndrea.Burgetova%40vfn.cz%7C7d9f26fce81d46135a3b08d91ac51ac7%7C0f277086d4e04971bc1abbc5df0eb246%7C0%7C0%7C637570256130591339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UE9pFGprMkdqM5GPv8AebkrHxB2%2Fugcd6qULnoUBGwA%3D&reserved=0


3. 5. POZOR! Informace k očkování akademických pracovníků ZDE. 
23. 4. POZOR! Podrobné informace k testování studentů ZDE. 
22. 4. POZOR! Testování studentů od pondělí 26. 4. 2021 
Od pondělí 26. 4. musí mít všichni studenti, kteří přicházejí na prezenční výuku, negativní test 
na SARS-CoV-2, popřípadě doklad o ukončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění 
COVID-19 v posledních 90 dnech. Testy na SARS-CoV-2 je třeba absolvovat jednou týdně. 

Aby se rozložila zátěž testovacích míst, prosíme studenty, aby před prezenční výukou 
podstoupili test v některém z testovacích center např. v místě bydliště a nechali si o výsledku 
vystavit potvrzení. 
Při prvním příchodu do výuky v daném týdnu nemá být test starší než 48 hodin. 
 
Podrobnější informace a organizační pokyny připravujeme. 

  

15. 4. POZOR! Změna ve výuce! 
Od pondělí 19. 4. se COVID-19 semafor mění na oranžovou. Přednášky budou nadále 
probíhat distančně, ale na praktických cvičeních může být až 20 osob. Podobu klinické a 
seminární výuky upřesní garanti dle její konkrétní podoby. Prosíme, abyste stále dodržovali 
veškerá hygienická opatření a doporučení. 

Při příchodu na prezenční výuku i kontroly studia budou studenti odevzdávat čestná 
prohlášení stejně jako dosud. 

  

16. 3. POZOR! Nové informace k testování zaměstnanců najdete ZDE. 
12. 3. POZOR! Informace k testování pro studenty najdete ZDE. 
10. 3. POZOR! Nové informace k testování zaměstnanců najdete ZDE. 
9. 3. POZOR! Testování zaměstnanců 1. LF UK 
Povinné testování na COVID-19 se nově vztahuje i na zaměstnance Univerzity Karlovy. Bez 
testování nebude od 17. 3. 2021 možný vstup na pracoviště. Výjimkou je očkování 
(certifikát) a prodělané onemocnění v posledních 90 dnech. UK zajistí možnost testování a 
rektorát připravuje podrobnější pravidla, jakmile budou vydána, upraví 1. LF podrobnosti pro 
fakultní pracoviště. Testování se zatím nevztahuje na studenty. 
 

5. 3. POZOR!  
Vláda schválila pracovní povinnost studentů v nemocnicích 
Pracovní povinnost se týká čtvrtého a pátého ročníku vysokoškolského studia všeobecného 
lékařství. Vztahuje se také na všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol (kromě 
posledních ročníků Bc. i Mgr.), které se připravují na nelékařské zdravotnické 
povolání. Vládní nařízení najdete zde. 
Proti povinnému nasazení studentů medicíny opakovaně vystupovali děkani lékařských fakult 
v rámci asociace (aktuální stanovisko ADLF 
zde: https://dekanilf.cz/onewebmedia/Stanovisko_ADLF_pracovni_povinnost_4_3_2021.
pdf). 
Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve řekl, že pracovní povinnost se nebude týkat 

https://www.lf1.cuni.cz/ockovani-akademickych-pracovniku-na-1-lf-uk
https://www.lf1.cuni.cz/informace-k-testovani-studentu-ve-vztahu-k-vyuce
https://www.lf1.cuni.cz/testovani-zamestnancu-1-lf-uk
https://www.lf1.cuni.cz/informace-k-testovani-studentu-ve-vztahu-k-vyuce
https://www.lf1.cuni.cz/testovani-zamestnancu-1-lf-uk
http://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN8LYC
https://dekanilf.cz/onewebmedia/Stanovisko_ADLF_pracovni_povinnost_4_3_2021.pdf
https://dekanilf.cz/onewebmedia/Stanovisko_ADLF_pracovni_povinnost_4_3_2021.pdf


mediků prvních a šestých ročníků. Blatný dodal, že by nasazování studentů do nemocnic mělo 
být nastaveno tak, aby co nejméně ovlivnilo jejich výuku. 1. lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy bere rozhodnutí vlády na vědomí a bude na rozhodnutí reagovat úpravou výuky. 
Co se týká povinnosti testování, zatím není zcela jasno, v jaké míře se to fakulty týká. Situaci 
budeme dále sledovat a informace aktualizovat. 
 
Vyjádření děkana 1. LF UK prof. Martina Vokurky najdete ZDE. 
 
27. 2. POZOR!  
Nové usnesení vlády č. 200, které upravuje provoz škol od 27. 2. do 21. 3. 2021 nepřináší do 
organizace výuky na naší LF žádné změny: 
- pro lékařské fakulty platí výjimky pro klinickou a praktickou výuku a praxi jako 
doposud, 
- je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob, 
- je možné konat individuální konzultace (1 na 1). 
V souvislosti se zákazem opustit území okresu nebo hl. m. Prahy, na jehož území má osoba 
trvalý pobyt nebo bydliště, uvedeným v usnesení vlády č. 216 (do 21. března 2021), je pro 
studenty dána výjimka z tohoto zákazu, a to pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně 
praxí a na zkouškách. 
Studenti mají povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem 
nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního bodu výjimky. Písemný doklad a vzor 
čestného prohlášení je ke stažení ZDE a ZDE. Doporučujeme rovněž mít u sebe ISIC kartu. 
V písemném dokladu jako důvod zaškrtněte vzdělávání včetně praxe a zkoušek. 
Do čestného prohlášení uveďte: 
Cesta za účelem účasti na vzdělávání formou praktické výuky (event. cesta za účelem účasti 
na zkoušce) na základě výjimky v bodu II odst. 7. 
V případě problémů se obraťte na studijní oddělení. Na rektorátu UK pracují na tom, aby 
písemný doklad – potvrzení o účasti na zkoušce nebo praxi bylo možné generovat ze SIS. 
Situaci budeme nadále sledovat a aktuálně Vás informovat. 

26. 2. 2021 POZOR! Informační plakát k výuce v LS 2020/2021 najdete ZDE. 
  

16. 2. 2021 Aktuálně k výuce 

V letním semestru bude výuka na 1. LF UK probíhat ve stejném hybridním režimu jako v 
předchozím zimním semestru. 

· prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob, 

· pro lékařské fakulty platí výjimky pro klinickou a praktickou výuku a praxi jako 
doposud, je doporučeno max. 15 studentů ve skupině, 

· je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob 
(využitelné pro přijímací zkoušky do DSP II), 

· je možné konat individuální konzultace (1 na 1). 

Situaci budeme nadále sledovat a včas Vás o podmínkách organizace výuky informovat. 

http://www.lf1.cuni.cz/dekan-aktualne2
https://www.lf1.cuni.cz/file/91355/formular-pro-cesty-mimo-okres-vzor.docx
https://www.lf1.cuni.cz/file/91354/cestne-prohlaseni-vzor.docx
https://www.lf1.cuni.cz/informacni-plakat-k-vyuce-v-ls-20202021


  

2. 2. 2021 POZOR! Informační plakát k hygienickým opatřením najdete ZDE. 
19. 1. 2021 POZOR! STANOVISKO 1.LF UK K OČKOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ 
NAJDETE ZDE. 
 

https://www.lf1.cuni.cz/dodrzujme-hygienicka-opatreni
https://www.lf1.cuni.cz/stanovisko-1lf-uk-k-ockovani-a-testovani

