Spectabiles,
Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v reakci na četné dotazy s ohledem na poslední vývoj epidemilologické situace a příslušná mimořádná
opatřením ministerstva zdravotnictví sděluji následující:

Základní informace – studium
V pondělí 14. 9. 2020 byly na fakulty rozeslána doporučení v oblasti vzdělávací činnosti a související
FAQ pro zahájení akademického roku 2020/2021. Prosím, věnujte tomuto materiálu, který tvoří
(včetně anglické verze) přílohu tohoto sdělení, pozornost.
Programy CŽC a U3V mohou být realizovány v distanční formě.

Sharepoint pro sdílení informací souvisejících s koronavirem na UK
Sharepoint slouží jako úložiště relevantních a ne vždy veřejně přístupných informací, přístupový bod
pro zadávání dat týkajících se vývoje situace a jako komunikační nástroj mezi krizovým týmem
rektorátu a fakultami.
Přístup do sharepointu mají:
-

Rozšířené kolegium (děkani, ředitelé součástí, kolegium rektora)
Členové krizového týmu (KT)
Kontaktní osoby pro komunikaci s KT (jedna osoba určená děkanem/děkankou; eviduje data
a informace týkající se situace kolem Covid-19 na dané fakultě a komunikuje s KT)
Kontaktní osoby pro studenty a zaměstnance (osoba určená děkanem/děkankou; poskytuje
informace studentům a zaměstnancům fakulty a dále s nimi komunikuje))
Proděkani pro studijní agendu
Proděkani pro zahraniční agendu

Pozn. Funkci Kontaktní osoby pro komunikaci s KT a Kontaktní osoby pro studenty a zaměstnance může
vykonávat jeden člověk.

K přístupu do sharepointu potřebujete
Uživatelské heslo = mail ve tvaru vaše číslo osoby@cuni.cz
Heslo = vaše heslo do CAS
Vaše číslo osoby (= UKČO = UK Číslo Osoby) najdete na vašem průkazu zaměstnance pod fotografií
nebo v CAS

Kontaktní osoby na fakultách
Pokud bude funkci kontaktní osoby vykonávat na vaší fakultě jiná osoba než v první koronavirové vlně,
prosíme o neprodlené zanesení nového kontaktu (a smazání původního) do tabulky Seznam kontaktů
za fakulty UK – COVID-19, která je umístěna na sharepointu. S touto informací se můžete také obrátit
na kontaktní osobu krizového týmu, kterou je Mgr. Petra Skálová (UK Point). Kontakt:
petra.skalova@ruk.cuni.cz, tel. 224 291 744.

Evidence studentů a zaměstnanců s COVID-19
Prosíme fakulty, aby evidovaly studenty a zaměstnance s pozitivním testem na covid-19 a zapisovaly je
do příslušné tabulky na sharepointu (Seznam studentů UK – COVID-19 nebo Seznam zaměstnanců UK
– COVID-19). Uvádějte prosím pouze studenty/zaměstnance, kteří měli pozitivní výsledek Covid-19
testu. Studenti/zaměstnanci, kteří jsou v karanténě, ale výsledek testu měli negativní nebo na něm ani
nebyli, není třeba evidovat. Pro krizový tým jsou důležité jen počty studentů či zaměstnanců
s pozitivním testem na jednotlivých fakultách. Uvádějte prosím také jen identifikační číslo
studenta/zaměstnance (UKČO) a ne jeho jméno nebo pozici, aby mohla být v rámci možností
zachována ochrana osobních údajů.

Zahraniční cesty (včetně Erasmus a jiných forem mobility)
Situace se příliš nejlepší, co do mobility IN a OUT. Zámoří se kompletně uzavírá a oblasti nám
geograficky blíže se ochotněji staví k mobilitě našich studentů OUT, než těch jejich IN, jelikož je ČR a
primárně Praha vnímána jako riziková oblast. Našim studentům, kterým byl výjezd zrušen jsme
rozhodnuti umožnit jeho posun na další semestry, ale vyvstává otázka, zda má tedy smysl pro další
semestr otevírat nová výběrová řízení, jelikož studentů posunujících si výjezd máme více, než dostatek.
V rámci finančních fondů se kloníme ke klasickému režimu výběru, ale v rámci nominací na
meziuniverzitní dohody zvažujeme (obzvláště v rámci zámořských destinací) zrušení podzimních
nominací.

Zároveň se aktivně řeší otázka vízových studentů a pokynů ministerstva vnitra a zdravotnictví, kde po
poslední schůzce má UK možnost lépe vydefinovat problémy, které s danými pokyny, potažmo
formulářem, máme a MZ přislíbilo, že zohlední naše připomínky během zpracovávání nového Opatření,
které by podle všech informací mělo oficiálně vyjít v pondělí 21. září.

Knihovny
Ústřední knihovna Univerzity Karlovy – Centrum e-learningu pokračuje v nabídce školících aktivit k
užívání nástrojů a platforem distanční a hybridní výuky. Jejich aktuální chronologicky přehled je k
dispozici na následujícím odkazu: https://dl.cuni.cz/kalendar-skoleni/ .
Přihlášení na školení probíhá prostřednictvím Vzdělávacího portálu UK - návod na jeho užití je
dostupný na odkazu: https://cczv.cuni.cz/CCZV-36.html . Ústřední knihovna UK je připravena, v

případě vyššího zájmu než je stávající kapacita, nabídku školení flexibilně rozšířit, či poskytnout i přímě
školící aktivity. Rozcestník pro jednotlivé nástroje (vč. návodů k jejich používání a a nahraných
webinářů) je k dispozici zde: https://dl.cuni.cz/. Zaznamenám byl zvýšený zájem o zakládání nových
kurzů v Moodle, prosíme pedagogy, aby žádosti zasílali s časovou rezervou. Kontakt: e-

learning@ruk.cuni.cz

Většina fakultních knihoven UK poskytuje služby v omezeném prázdninovém režimu. Doporučujeme
zvážit vhodná opatření pro nadcházející období pro případ náhlé karantény (střídání skupin
zaměstnanců na pracovišti). Tato již byla někde připravena. Knihovna 1. LF musela být z důvodu
karantény uzavřena. Pro zaměstnance knihoven platí při manipulaci s knihami stejné pokyny jako na
jaře. Pokyny pro čtenáře a otevírací doba na Kontakty na jednotlivé knihovny jsou
dostupné zde. Kontakt na Ústřední knihovnu: ukn@ruk.cuni.cz

Koleje
Na kolejích UK je v karanténě aktuálně 10 osob.

Hotel Krystal
Zpracovává se žádost o státní pomoc z programu COVID Ubytování.
Aktuální situace je opět nepříznivá. Poté, co začal počet ubytovaných stoupat, přišlo v minulém týdnu
prakticky úplné zrušení všech rezervací. Dlouhodobá ubytování v Hotelu Krystal jsou zachována.

Výcviková střediska
Výcviková střediska aktuálně bez pozitivních případů a bez karantény.
Krizový štáb
Další zasedání krizového štábu UK je plánováno na 21. 9. 2020, pokud si mimořádná situace nevyžádá
dřívější zasedání.
S přátelským pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 17. 09. 2020, 14.00 hod.

