Informace o prodloužení omezení ubytování na kolejích
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
od 25. 11. 2020 do 12. 12. 2020
Vláda České republiky přijala dne 20. 11. 2020 usnesení č. 1195 o prodloužení nouzového
stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a současně usnesením č. 1198 a č. 1199 ze
dne 20. 11. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 25. listopadu 2020 od 00:00
hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 je omezen provoz vysokých škol včetně zákazu
poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné
bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, jimž byla vládou
uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále studentů, kteří se
účastní klinické a praktické části výuky nebo praxe 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 zakazuje pobyt studentů Slezské univerzity v Opavě, kteří mají
jiné bydliště v ČR, na kolejích FPF SU s platností od 25. listopadu od 0:00 hod. do 12.
prosince 2020 do 23:59 hod.


Studenti ubytovaní na kolejích, na které se vztahuje výše uvedená krizová opatření,
jsou povinni opustit koleje FPF SU, mohou si 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.



Tato opatření se netýkají ubytovaných studentů, kteří nemají jiné bydliště v ČR a ani
se na ně nevztahuje omezení provozu kolejí FPF SU v Opavě (např. zahraniční
studenti) a dále se netýká ubytovaných studentů, kteří mají zároveň uzavřen pracovněprávní vztah s vysokou školou, studentů v doktorském studijním programu nebo
studentů posledního ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu,
kteří se mohou účastnit laboratorní, experimentální nebo umělecké výuky.



O platbách a výši kolejného po dobu platnosti tohoto omezení budou studenti
vyrozuměni.

Žádáme všechny studenty, na které se opatření vztahují, o jejich respektování s tím, že termín
ukončení zákazu ubytování na kolejích může být upraven novým usnesením vlády České
republiky.
V Opavě dne 24. 11. 2020
Ing. Mgr. Josef Svoboda v. r.
tajemník

