
Hygienická a organizační pravidla v době SZZk v budově HTF 

 

1) Studenti, pedagogové a případná veřejnost se řídí ve všech prostorách budovy HTF 
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. 5. 20  - nošení 
ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 26. 5. 2020 do 
odvolání viz https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-
prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-26-5-2020-do-odvolani/ 

2) Státní závěrečné zkoušky na HTF UK se řídí opatřením děkanky 08/2019 Státní 
závěrečné zkoušky pro akademický rok 2019/2020 viz https://htf.cuni.cz/HTF-
122.html#14  

3) Na základě krizového COVID zákona č. 188/2020 Sb. O zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia 
pro účely dalších zákonů je umožněno konat státní zkoušky distančně. V případě žádosti 
studenta o distanční zkoušení v rámci státních závěrečných zkoušek postupuje fakulta 
dle Základní metodiky pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky zveřejněné na 
stránkách Univerzity Karlovy viz https://cczv.cuni.cz/CCZV-273.html a Opatřením 
děkanky č. 6/2020  Podrobnosti ke konání státních závěrečných zkoušek viz 
https://htf.cuni.cz/HTF-122.html  

4) Studenti přihlášení k jednotlivým částem státní zkoušky, členové komisí a případná 
veřejnost se na fakultě řídí Mimořádnými pravidly pro organizaci studijních aktivit a 
provozu na Husitské teologické fakultě, platných od pondělí 1. 6. 2020, se zvláštním 
zřetelem na bod 7. Provozní podmínky. Každý účastník státní závěrečné zkoušky před 
vytažením otázky předá tajemníkovi komise Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je 
součástí tohoto dokumentu. Člen veřejnosti odevzdá čestné prohlášení tajemníkovi 
státní komise před vstupem do zkušební místnosti.  

5) Studijním oddělením je vytvořen Rozpis studentů přihlášených k jednotlivým částem 
jarního termínu státních závěrečných zkoušek zveřejněný na https://htf.cuni.cz/HTF-
152.html tak, aby nedocházelo ke koncentraci osob v prostorách školy. Časový rozpis je 
studentům sdělen prostřednictvím Studijního informačního systému a je zveřejněn na 
úřední desce fakulty včetně elektronické viz https://htf.cuni.cz/HTF-33.html. Jednotlivé 
části státní zkoušky probíhají v předem stanovených rezervovaných učebnách, 
opatřených tekutým desinfekčním prostředkem. Na konci dne je vždy učebna 
vydesinfikována a připravena na konání zkoušky příští den.  

6) Studenti i členové veřejnosti se na fakultě po skončení státní zkoušky zbytečně 
nezdržují a bezodkladně opustí prostory fakulty. 

 

  

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-26-5-2020-do-odvolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-26-5-2020-do-odvolani/
https://htf.cuni.cz/HTF-122-version1-od_08_2019_stani_zaverecne_zkousky_2019_az_2020.docx
https://htf.cuni.cz/HTF-122-version1-od_08_2019_stani_zaverecne_zkousky_2019_az_2020.docx
https://htf.cuni.cz/HTF-122.html#14
https://htf.cuni.cz/HTF-122.html#14
https://cczv.cuni.cz/CCZV-273.html
https://cczv.cuni.cz/CCZV-273.html
https://htf.cuni.cz/HTF-122-version1-od_06_2020_podrobnosti_ke_konani_statnich_zaverecnych_zkousek.docx
https://htf.cuni.cz/HTF-122.html
https://htf.cuni.cz/HTF-425.html?news=9997&locale=cz
https://htf.cuni.cz/HTF-425.html?news=9997&locale=cz
https://htf.cuni.cz/HTF-425.html?news=9997&locale=cz#2
https://htf.cuni.cz/AKTUALITY-9997-version1-priloha_cestne_prohlaseni.doc
https://htf.cuni.cz/HTF-152.html
https://htf.cuni.cz/HTF-152.html
https://htf.cuni.cz/HTF-33.html


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.). 

 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

 

 

V ....................................... 

Dne ................................ 

                                                                                               ……………………………………… 

                                                                                                   podpis 

 

 

 


