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DODATEK Č. 2
K ROZHODNUTÍ Č. 7/2021
V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM KRIZOVÉ SITUACE
V ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM
KORONAVIREM SARS-COV-2
Článek 1
Znění článku 6 odst. 5 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
5.

Umožňuje se osobní přítomnost uchazečů o studium na přijímacích zkouškách na VUT za účasti
nejvýše 20 osob v místnosti.
Článek 2

Znění článku 7 odst. 5 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
5.

Přeshraniční studenti, kteří za účelem vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně
překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu a zpět, doloží tuto skutečnost
studijnímu oddělení fakulty/součásti, na které studují, čestným prohlášením. Toto ustanovení lze
použít jen v případě, že se student účastní prezenční výuky ve zdravotnickém studijním programu
a není ubytován v ČR, nelze ho použít pro jednorázový příjezd studenta na zkoušku nebo
individuální konzultaci v případě ubytování v ČR a z důvodu cesty do místa ubytování při zákazu
osobní přítomnosti studentů při studiu na vysoké škole.
Článek 3

Znění článku 11 odst. 8 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
8.

Na kolejích VUT (ve všech budovách) je zakázáno navštěvovat ubytované osoby. V rámci jedné
budovy nelze navštěvovat ubytované osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa
v souvislosti s onemocněním COVID-19. V ubytovacích prostorách včetně pokojů musí ubytované
osoby, pokud nejde o osoby ubytované v jednom pokoji, dodržovat platná omezení týkající se
shromažďování osob stanovená právními předpisy a opatřeními Vlády České republiky,
Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, vydanými v souvislosti se šířením
onemocnění COVID-19, v jejich aktuálním znění.

1

Článek 4
1.

Ostatní ustanovení této vnitřní normy VUT zůstávají v původním znění beze změny, dochází ale
k aktualizaci Přílohy č. 1 až 3.

2.

Tento dodatek nabývá účinnosti v den uvedený v jeho záhlaví.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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