Informace o prodloužení omezení ubytování na kolejích
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
od 12. 04. 2021 do odvolání
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/20211/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se s účinností
ode dne 12. dubna 2021 do odvolání omezuje provoz vysokých škol a to tak, že se zakazuje
poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné
bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, kteří se účastní na
klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících
pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo
školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
Na základě výše uvedeného se prodlužuje zákaz pobytu studentů Slezské univerzity v Opavě,
kteří mají jiné bydliště v ČR, na kolejích FPF SU ode dne 12. dubna 2021 do odvolání.


Studenti ubytovaní na kolejích, na které se vztahuje výše uvedená krizová opatření,
kteří opustili koleje FPF SU, si mohou ponechat své osobní věci na svých pokojích po
dobu platnosti krizových opatření a ponechat si u sebe klíče od pokoje.



Smlouvy o ubytování zůstávají nadále v platnosti bez dalších změn.



Zákaz ubytování se dle uvedeného opatření netýká studentů, kteří nemají jiné bydliště
v ČR a ani se na ně nevztahuje omezení provozu kolejí FPF SU v Opavě (např.
zahraniční studenti) a rovněž se netýká studentů, kteří mají zároveň uzavřen pracovněprávní vztah s vysokou školou.



Zákaz ubytování se dle uvedeného opatření dále netýká studentů, kteří se budou
účastnit zkoušky za účasti maximálně 10 osob nebo individuálních konzultací za
účasti dvou osob (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Žádáme všechny studenty, na které se opatření vztahují, o jejich respektování s tím, že termín
ukončení zákazu ubytování na kolejích a jeho rozsah může být upraven novým mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví nebo usnesením vlády České republiky.
V Opavě dne 12. 4. 2021
Ing. Mgr. Josef Svoboda v. r.
tajemník

