
VÝUKA A ZKOUŠKY PO SKONČENÍ
NOUZOVÉHO REŽIMU

Všechny aktualizované
informace související

s opatřeními ohledně COVID-19
najdete na homepage www.lf1.cuni.cz

v boxu Koronavirus aktuálně.
Změny se dějí každý den.

Výuka v plném rozsahu není prezenčně obnovena. Semestr není prodloužen. V rámci postupného rozvolňování 
situace je možná prezenční výuka za stanovených hygienických podmínek a podle rozvrhu konkrétních pracovišť. 
Nadále pro-bíhá distanční výuka. Podle dohody jsou poskytovány prezenční konzultace. Zkouškové období je 
prodlouženo do 18. 9. 2020. Konkrétní informace jsou k dispozici na webech ústavů a v SIS.

Teoretická a preklinická výuka
Letní semestr pokračuje podle původního rozpisu v distanční formě, u některých předmětů byla obnovena praktická 
výuka, která není nezbytným předpokladem udělení zápočtu.

Klinická výuka 
Studijní bloky pokračují převážně nadále jen distančně, od 11. 5. 2020 se rozvolňuje možnost prezenční praktické 
výuky nebo konzultací pro omezený počet studentů. Pouze v některých předmětech je nutné absolvovat stáž 
prezenčně, její plnění pracoviště umožní i mimo vypsané termíny v rozvrhu. Konkrétní podmínky určuje garant 
předmětu a informace jsou v SIS.

Zubní lékařství
Praktická výuka bude probíhat i v červenci.

Nelékařské obory
Při zadávání, realizaci a dokončování kvalifikačních prací je třeba jakékoli změny/úpravy proti původnímu plánu kon-
zultovat se svým vedoucím práce a tutorem.

Přítomnost na prezenční výuce či zkoušce 
Je povolena v případě neexistence příznaků nemoci, nesmí být nařízena karanténa a musí být podepsáno čestné pro-
hlášení. Pro studenty navracející se do ČR jsou státní správou stanoveny pro konání zkoušek či účast na prezenční 
výuce povinnosti podle délky pobytu. Při pobytu delším než 24 hodin je nutné mít či podstoupit PCR test. Tato 
nařízení mohou být v průběhu dalších týdnů změněna. 

Dobrovolnictví
Bude zohledněno pro plnění klinických stáží a praxí; konkrétní kritéria upřesňuje garant předmětu.

Zkoušky
Lze konat prezenčně i distančně. Formu zkoušky určuje garant, s distančním zkoušením musí student souhlasit. Index 
není nezbytný ke konání zkoušky, má pouze informativní charakter. V obou případech je třeba prokázat totožnost 
(ISIC, OP, cestovní pas).

Předstátnicové stáže 
Jsou koncipovány tak, aby studenti mohli splnit teoretickou náplň distančně. Praktická náplň a kritéria kompletního 
splnění stáže určují garanti předmětů a informace jsou v SIS.

Státní zkoušky 
Probíhají prezenčně, praktická zkouška se koná v den SZk bez kontaktu s pacientem. V případě opakování je interval 
mezi jednotlivými termíny SZk 30 dní. V nutných případech bude připravena i distanční forma SZk.




