Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Opatření děkana č. 7/2020
Č. j. UKLFHK/133476/2020
Název: Zvláštní pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce
2019/2020 na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana
___________________________________________________________________________
Čl. 1
Předmět opatření
1.

Toto opatření upravuje zvláštní pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek (dále jen
„státní zkouška“) na Lékařské fakultě v Hradci Králové (dále také „LF HK“)
pro akademický rok 2019/2020.

2.

Opatření se vydává v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. 3. 2020
v souvislosti s epidemií koronaviru a v intencích následných mimořádných opatření
vyhlášených vládou a ministerstvy ČR, příslušných zákonů ČR, vztahujících se
k uvedenému stavu, Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování
na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
a Zvláštních pravidel studia na UK.
Čl. 2
Uskutečňování státních zkoušek

1.

Děkan po dohodě s garanty studijních programů rozhodl o možnosti uskutečnit na LF HK
v akademickém roce 2019/2020 ve všech probíhajících studijních programech státní
zkoušky distanční formou za podmínek stanovených v čl. 3 tohoto opatření a stanovil
pravidla pro konání státních zkoušek kontaktní formou.

2.

Nevyužije-li student možnosti distanční formy státní zkoušky, státní zkouška se uskuteční
za osobní účasti studenta za podmínek stanovených v čl. 4 tohoto opatření.
Čl. 3
Státní zkoušky konané distanční formou

1. Vykonání státní zkoušky distanční formou je dobrovolné a lze je uskutečnit pouze
s výslovným souhlasem studenta za následujících podmínek.
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2.

Garant studijního programu oznámí studentům nejpozději týden předem:
a.
specifikaci formy provedení připojení a konkrétního elektronického nástroje
pro zkoušení,
b.
časový interval (začátek a konec) zkoušení jednotlivých studentů s tím, že
studenti jsou povinni být v oznámený začátek zkoušky připojeni on-line,
c.
kontaktní telefonní číslo a e-mail pro případ technických problémů během
zkoušení,
d.
povinnost prokázat totožnost občanským průkazem, cestovním pasem nebo
Studijním průkazem (ISIC),
e.
informaci o nahrávání průběhu státní zkoušky nebo o jiném způsobu zajištění
veřejnosti státních zkoušky.
Lhůtu pro oznámení lze se souhlasem studenta zkrátit.

3.

Studijní oddělení zajistí, aby předseda zkušební komise obdržel nejpozději 2 dny předem
telefonní čísla a e-mailové adresy studentů vždy pro každý termín státní zkoušky.

4.

Student před zahájením státní zkoušky potvrdí elektronicky odeslaným prohlášením svůj
souhlas s vykonáním státní zkoušky distanční formou a přijetí konkrétních podmínek
zkoušení. Doporučené prohlášení je přílohou tohoto opatření.

5.

Všichni členové zkušební komise jsou zpravidla po celou dobu zkoušení fyzicky přítomní
ve stejné místnosti s výjimkou externích odborníků, kteří mohou být po dobu zkoušení
připojeni on-line.

6.

Student prokáže svou totožnost příslušným dokladem tak, aby byly údaje viditelné a čitelné
pro všechny přítomné.

7.

Předseda zkušební komise přiděluje zkušební otázky pomocí generátoru náhodných čísel
nebo losováním za vizuální kontroly všech účastníků zkoušky. Doba na přípravu
ke zkoušce se neposkytuje.

8.

Po celou dobu zkoušení je student připojen prostřednictvím kamery a mikrofonu. V případě
přerušení komunikace mezi studentem a zkoušejícími trvajícím déle než 2 minuty se
zkouška přeruší. V tomto případě předseda zkušební komise na základě délky a obsahu
dosavadního průběhu státní zkoušky rozhodne o jejím ukončení, nebo o přidělení dalších,
nebo doplňujících zkušebních otázek. O přerušení spojení a o dalším postupu státní
zkoušky provede předseda zkušební komise záznam do protokolu o státní zkoušce.

9.

Průběh zkoušení se nahrává a archivuje po dobu 5 let, není-li předem zveřejněn
na webových stránkách fakulty odkaz na videokonferenci, prostřednictvím níž se státní
zkouška uskutečňuje.

10. Po celou dobu konání státní zkoušky musí být zajištěna nepřetržitá technická asistence.
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Čl. 4
Státní zkoušky konané za osobní účasti studenta
1.

Státní zkoušky se konají za účasti pouze nutně potřebného počtu osob pro vykonání
zkoušky (maximální účast 5 osob) včetně zkoušeného studenta při dodržení následujících
bezpečnostních opatření:
a.
účastníci státní zkoušky se smí účastnit státní zkoušky pouze tehdy, jsou-li bez
akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) po dobu alespoň
14 dnů před konáním zkoušky a nejsou-li v karanténním opatření,
b.
student poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o tom, že nemá
v daném čase nařízeno karanténní opatření. Doporučené prohlášení je přílohou
tohoto opatření,
c.
student má povinnost prokázat svoji totožnost občanským průkazem, cestovním
pasem nebo Studijním průkazem (ISIC),
d.
před vstupem do zkušební místnosti provedou účastníci státní zkoušky
dezinfekci rukou,
e.
všichni účastníci státní zkoušky jsou povinni po celou dobu trvání státní zkoušky
nosit roušku nebo jiný ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest a dodržovat
doporučené rozestupy mezi sebou.

2.

Pokud je součástí státní závěrečné zkoušky praktická část, uplatní se na ni ustanovení
odst. 1 přiměřeně nebo ji lze provést jiným, předem určeným způsobem, vždy
při zachování potřebných hygienických bezpečnostních opatření.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1. V případě porušení nebo nedodržení podmínek konání státní zkoušky podle tohoto opatření
studentem, nebude student ke zkoušce v daném termínu připuštěn nebo bude zkouška
zrušena.
2. Toto opatření je platné a účinné dnem podpisu.
Příloha: Prohlášení studenta před státní zkouškou na Lékařské fakultě v Hradci Králové konané
podle Opatření děkana č. 7/2020 Zvláštní pravidla pro konání státních závěrečných
zkoušek v akademickém roce 2019/2020 na Lékařské fakultě v Hradci Králové
V Hradci Králové dne 24. 4. 2020

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan
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Prohlášení studenta před státní zkouškou na Lékařské fakultě v Hradci Králové konané
podle Opatření děkana č. 7/2020 Zvláštní pravidla pro konání státních závěrečných
zkoušek v akademickém roce 2019/2020 na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Toto prohlášení činím pro konání státní závěrečné zkoušky k uvedenému datu jejího konání
distančním způsobem v bodech 1., 2., 3., 10. a 11.,
kontaktním způsobem v bodech 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. (nehodící se škrtnout)
Souhlasím s absolvováním státní zkoušky distančním způsobem.
Jsem si vědom(a), že distanční forma zkoušky je dobrovolná.
Souhlasím s nahráváním průběhu zkoušky pro účely její archivace.
Souhlasím s absolvováním státní zkoušky kontaktním způsobem.
Souhlasím s hygienicko-epidemiologickými opatřeními během zkoušky.
Nemám žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému
infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
7. Tyto zdravotní potíže jsem neměl(a) ani v předchozích 14 dnech.
8. Nemám v době konání státní zkoušky nařízeno karanténní opatření.
9. Během předcházejících 14 dnů jsem nebyl(a) mimo území České republiky.
10. Toto prohlášení podávám dobrovolně a ze své vůle a v něm uvedené údaje jsou pravdivé
a nezamlčel(a) jsem žádné podstatné skutečnosti.
11. Výslovně prohlašuji, že jsem plně seznámen(a) s podmínkami a pravidly konání státní
závěrečné zkoušky podle Opatření děkana č. 7/2020 a že souhlasím s vykonáním státní
závěrečné zkoušky podle podmínek stanovených tímto opatřením děkana. Jsem
srozuměn(a), že v případě porušení nebo nedodržení podmínek konání státní závěrečné
zkoušky podle uvedeného opatření děkana studentem nebo nepravdivosti údajů v tomto
prohlášení, nebudu ke zkoušce v daném termínu připuštěn(a) nebo bude zkouška
zrušena.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datum konání zkoušky ………………………………………………………………………….

Jméno a ID studenta …………………………………………………………………………….

Podpis studenta (v případě kontaktní zkoušky) ………………………………………………...

