Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souvislosti s novým usnesením vlády a na základě mimořádného opatření MZČR č. 433 ze
dne 3. května 2021 se s účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání
tohoto mimořádného opatření se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.
Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů,
b) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student
a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a
c) zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru
Na základě mimořádného opatření MZČR bude tedy výuka i nadále na FS TUL
od 10. května 2021 ve všech ročnících probíhat distanční formou s výjimkou
praktické výuky, individuálních konzultací a zkoušení.
Praktická výuka se bude řídit charakterem a požadavky předmětu. Vyučující, kteří budou
zajišťovat praktickou výuku, budou bez zbytečného odkladu informovat studenty o zahájení a
podmínkách praktické výuky.
Osobní přítomnost studentů na vzdělávání je povolena pouze za předpokladu, že student:
1) prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem, nebo
2) prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
3) prokáže, že má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
4) prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
5) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole
nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
6) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
7) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
Studentovi, který nesplní tyto podmínky, nebude umožněna účast na vzdělávání.
Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na TUL, je student
povinen vložit do informačního systému https://liane.tul.cz/covid. Po vložení je studentovi

zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů
bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených
skutečností.

Všichni studenti a zaměstnanci TUL jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor
univerzity s ochrannými prostředky dýchacích cest.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní proděkanku pro vzdělávací činnost doc. Ing.
Doru Kroisovou, Ph.D. (dora.kroisova@tul.cz)
S pozdravem, poděkováním za dodržování opatření a přáním pevného zdraví.
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
děkan
Fakulty strojní TUL

