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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 4/2020 

KAPACITNÍ LIMITY VÝUKY, HROMADNÝCH AKCÍ 
STUDENTŮ A PROMOCÍ ABSOLVENTŮ 

POŘÁDANÝCH PF UJEP 
 

 
V souvislosti s aktuálními opatřeními vládních orgánů ČR vydanými v souvislosti s eliminací 

rizik plynoucí z koronavirové infekce (viz bod C-5 tohoto příkazu) vydává děkan PF UJEP 

tato závazná kvantitativní omezení týkající se všech studentů, účastníků kurzů, absolventů 

i zaměstnanců a externích spolupracovníků PF UJEP:   

 
 
A. Opatření pro výuku 
V okamžiku kdy je dle údajů o studentech (účastnících kurzů) zapsaných na příslušný 

předmět (kurz) v IS STAG zapsáno či přítomno v jedné místnosti více než 100 osob (vč. 

vyučujícího), musí všechny přítomné osoby (vyjma vyučujícího – viz dále) používat po celou 

dobu výše popsané přítomnosti i pohybu v uzavřeném prostoru respirátor či roušku, ústenku, 

šátek, šál nebo jiné prostředky proti šíření kapének.   

 

1. Předchozí ustanovení neplatí pro vyučujícího, resp. přednášejícího – dle č.j. MZDR 

20588/2020-15/MIN/KAN – bod 2 – písmeno „c“.  

 

2. Je v pravomoci proděkana pro studium a pedagogické praxe dát pokyn k úpravě rozvrhu 

konkrétní výuky ve smyslu rozdělení studijních či výukových skupin tak, aby bylo výše 

uvedené pravidlo dodrženo. 

 

3. Toto omezení se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby (dle č.j. MZDR 

20588/2020-15/MIN/KAN – bod 2 – písmeno „e“. 

 

 

B. Opatření pro pořádání promocí absolventů 

1. Dle aktuálního vládního limitu  uvedeného v č.j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN – bod 1 

– písmeno „c“ – oddíl „i“ – tj. max. 500 osob přítomných v divadle – při maximální 

kapacitě Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem se účastníků 

promocí netýkají žádná kvantitativní omezení. 

 

2. Dle aktuálního vládního limitu  uvedeného v č.j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN – bod 2 

– se všech účastníků promocí týká povinnost (pro pohyb i pobyt) užívat respirátor či 

roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky proti šíření kapének.   
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3. Toto omezení se nevztahuje na osoby vystupující aktivně při vlastní promoci – dle č.j. 

MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN – bod 2 – písmena „c“ a „d“. 

 
 

C. Obecně 

1. Tento příkaz děkana PF neřeší další hygienicko-epidemiologická omezení či pravidla. 

Tuto oblast upravují příslušné obecně závazné předpisy. 

 

2. Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto příkazu, kontrolou dodržování a aktualizací je 

pověřen proděkan pro studium a pedagogické praxe. 

 

3. Tento příkaz nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020, platí do odvolání a nenahrazuje žádný jiný 

vnitřní předpis. 

 

4. Pramen: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20588/2020-15-

MIN/KAN z 31. 8.2020. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 31. 8. 2020 

    

 

 

 

 

 

 

   prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
děkan PF UJEP v Ústí n. L. 
 

 
Zpracovali: 
Mgr. et Bc. Jana Bláhová, vedoucí studijního odd. PF UJEP 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D., manažer pro ekonomické a legislativní záležitosti PF UJEP 
Mgr. Ing. Martin Černý, MSc., proděkan pro studium a praxe PF UJE 


