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Úvod
● Tento dokument stanovuje pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek (SZZ)
v období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020 na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci (FP TUL) a určuje provozní podmínky, za kterých
proběhnou.
● Materiál vychází z dokumentu MŠMT ČR “Ochrana zdraví na SŠ, konzervatořích a VOŠ
v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií
2019/2020“.
● Během SZZ musí být dodržena aktuálně platná hygienická a bezpečnostní opatření,
Studijní a zkušební řád TUL. Za jejich dodržení zodpovídá vedoucí katedry, která SZZ
organizuje.
Pohyb v prostorách FP TUL, příchod a odchod studentů na SZZ
● Student bude s dostatečným časovým předstihem seznámen s harmonogramem a místem
konání SZZ.
● V souladu s harmonogramem SZZ se student dostaví na zkoušku ve stanovený čas,
v prostorách TUL pobývá pouze dobu nezbytně nutnou pro vykonání SZZ.
● Katedry jsou oprávněné vymezit a vhodně označit prostory FP, ve kterých se studenti
mohou pohybovat, organizovat jejich příchod a odchod ke SZZ a případně je vykázat mimo
prostory TUL, pokud se zde zdržují mimo dobu nezbytně nutnou pro vykonání SZZ.
● Kromě komise a studentů skládající zkoušky se mohou v rámci principu veřejnosti SZZ
zúčastnit i další osoby; tyto osoby jsou povinny dodržovat všechna opatření stanovená
fakultou včetně podpisu čestného prohlášení.
● Všichni studenti, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky12.
● Do prostor TUL nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti
a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
● Studenti a všechny další osoby kromě zaměstnanců školy odevzdají tajemníkovi komise
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha).
● Pokud student neodevzdá čestné prohlášení, nebude mu umožněno složení SZZ, ale nebude
penalizován propadnutím termínu.
Odborná rozprava, obhajoba závěrečné práce
● Při příchodu do zkušební místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
● Maximální počet osob ve zkušební místnosti je 15, jsou zde přítomni zejména členové
zkušební komise, zkoušený student a případně připravující se student.
● Dále mohou být účastny další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše
však do počtu 15 osob. V případě požadavku na větší počet osob přítomných v místnosti
rozhodne o řešení situace předseda komise. Prostor pro účast veřejnosti by měl být
vymezen ve větším odstupu než 2 m, pokud je to možné.
● Při SZZ je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m) a vynechat obvyklé zdvořilostní
podání rukou apod.
● V průběhu ústní zkoušky konané v rámci SZZ nemusí při dostatečných rozestupech
studenti ani členové zkušební komise nosit roušku3. V případě, že kdokoliv
ze zúčastněných SZZ patří k rizikové skupině ohrožené nákazou COVID-19 (viz dále), jsou
všichni přítomní na jeho žádost povinni použít roušku. O jejím nošení má právo
rozhodnout také předseda zkušební komise.

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
2
Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření MZ ČR viz webové
stránky www.mzcr.cz).
3
Toto se týká pouze členů zkušební komise, tajemníka, zkoušeného a připravujícího se studenta.
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● Studentům i dalším přítomným osobám na SZZ se doporučuje mít vlastní sáček, do kterého
je možné uložit roušku, sáčky budou též k dispozici při vstupu do zkušební místnosti
u dezinfekce. Při sejmutí roušky si každý student ukládá svou roušku do sáčku.
● Komise je povinna dodržovat časový plán daný harmonogramem, sleduje ho tajemník
komise ve spolupráci s předsedou komise.
● Pokud student v daný den absolvuje rozpravu a obhajobu, musí tyto části SZZ na sebe
bezprostředně navazovat.
● Výsledky sdělí komise studentovi bez zbytečného odkladu po vykonání jeho SZZ.
● Doba SZZ je v případě obhajoby a rozpravy maximálně 60 minut a 40 minut v případě
rozpravy (vždy včetně vyhlášení výsledků SZZ, nezapočítá se však doba přípravy).
● Vedení FP doporučuje minimalizovat některé kroky u obhajoby závěrečných prací, např.
není nutné číst posudky. Členové komise a student by se proto s nimi měli seznámit
v dostatečném předstihu, stejně tak s celým textem závěrečné práce.
● S ohledem na dodržování hygienických pravidel se doporučuje nahlížet na obhajované
práce v elektronické verzi pouze z vlastního notebooku.
● Při volbě otázek, prohlížení tištěné závěrečné práce, promítání prezentace, používání fixů,
kříd apod. je nutné dodržet zvýšený hygienický standard, organizaci těchto aktivit předem
připraví katedra, má právo si vyžádat na děkanátu FP kromě desinfekce i jednorázové
rukavice. V konkrétních situacích rozhoduje předseda komise.
● Zadání témat či otázek ke státní závěrečné zkoušce se doporučuje studentům předkládat
v průhledných dezinfikovatelných obalech, zacházení s přípravou studenta (vložení do
protokolu, její desinfekce apod.) určí organizující katedra.
● Student zpravidla neodevzdává fyzicky v den SZZ podklady z pedagogické praxe apod.,
vedoucí katedry s dostatečným předstihem stanoví režim odevzdávání a hodnocení
podkladů.
● Během zkoušky používá student vlastní psací potřeby, vlastní láhev s vodou, popř. další
povolené pomůcky (např. slovníky, atlasy…).
● Vedení fakulty doporučuje minimalizovat občerstvení komise ve zkušební místnosti
a využít k tomuto účelu přestávek, které by měly být v harmonogramu jasně stanoveny.
● Pokud to situace umožní, bude zkušební místnost každou hodinu vyvětrána (minimálně po
dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí budou po výměně každého zkoušeného studenta
ošetřeny dezinfekcí. Toto organizačně zajistí katedra, případně ve spolupráci s děkanátem.
Osoby s rizikovými faktory
MZ ČR stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.:
o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
o při protinádorové léčbě,
o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
● Do rizikové skupiny patří student, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený
výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.

● Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod
uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve
společné domácnosti.
● Vedení FP doporučuje, aby vedoucí katedry po dohodě se zaměstnancem, který patří do
rizikové skupiny, zvážil jeho účast ve zkušební komisi u SZZ, případě je možné ho vybavit
efektivnějšími ochrannými pomůckami.
Co dělat v případech, kdy zkoušený student má příznaky infekce dýchacích cest, které by
mohly odpovídat infekci novým koronavirem
Student má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:
● Pokud se student má účastnit SZZ a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost,
zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy
vstupovat a účastnit se SZZ. Student v takovémto případě koná (odhlášení ze SZZ)
v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL.
● V případě, že se student nedostaví k SZZ, může se z výše uvedených důvodů omluvit
předsedovi zkušební komise dodatečně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od
určeného termínu pro konání SZZ. O důvodnosti omluvy rozhodne zkušební komise.
Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:
● Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě
jiné zdravotní indispozice na straně studenta.
● Situaci na místě vyhodnotí předseda zkušební komise v součinnosti se členy komise
a rozhodne o odstoupení studenta od zkoušky a jeho opuštění budovy TUL.
● O této situaci pak předseda zkušební komise bez odkladu informuje děkana fakulty, který
uvědomí spádovou hygienickou stanici.
● Tato skutečnost se uvede do protokolu SZZ, tím je zajištěna důvodnost omluvy nevykonání
SZZ v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL.
Zajištění hygienických podmínek v prostorách FP TUL
● SZZ se budou konat pouze v prostorách, kde jsou toalety vybaveny tekoucí pitnou vodou,
mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
● Dezinfekční prostředky na ruce do zkušebních místností na vyžádání kateder zajistí
děkanát.
● Úklidový personál bude poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění
a dezinfekce povrchů a předmětů.
● Důkladné čištění všech místností, ve kterých se studenti, pedagogové a další pracovníci
školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. Odpadkové koše se kontrolují
průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně. Zajistí DFP ve spolupráci
s OPS.
● Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové
myši, místa k sezení ve společných prostorách). Zajistí jednotlivé katedry, případně ve
spolupráci s děkanátem FP.
● Děkanát FP na vyžádání katedry zajistí dezinfekci, jednorázové rukavice, igelitové sáčky
na roušky, případně filtry do roušek.
● Roušky si zaměstnanec i student zajistí sám. Nejedná se o pomůcku, kterou zaměstnavatel
zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(„osobní ochranný pracovní prostředek“), ale o „osobní ochranný prostředek“.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Já ........................................................................................................................................................
(jméno, příjmení)
datum narození: ................................................... ………………………………............................
trvale bytem: ......................................................................................................................................
prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory.

V .......................................
Dne ................................

………….…………………
podpis

MZ ČR stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.:
 při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 při protinádorové léčbě,
 po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří student, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
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