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OPATŘENÍ DĚKANA, 

kterým se vydává Příkaz děkana č. 8/2019, 

Ochranné očkování proti spalničkám  

(dále jen „příkaz“) 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

Tento příkaz v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. c) Pravidel pro organizaci studia na 3. lékařské fakultě a k jeho 

provedení upravuje postup při zajištění ochrany studentů magisterských a bakalářských studijních 

programů proti infekci virem spalniček při výuce probíhající ve zdravotnických zařízeních.  

 

Článek 2 

Podmínky pro zápis předmětu 

1. S účinností od akademického roku 2019/2020 stanovím jako podmínku pro zápis předmětů uvedených 

v příloze č. 1 tohoto příkazu předložení potvrzení o očkování proti spalničkám či předložení potvrzení o 

dostatečné hladině protilátek proti spalničkám. 

 

2. Provedená očkování (2 dávky očkování ve věku 0 – 15 let, nebo 1 dávka ve věku 15+ let) student doloží 

buď písemným potvrzením lékaře – zpravidla praktický lékař pro děti a dorost nebo všeobecný praktický 

lékař na formuláři „Potvrzení o očkování“ (viz příloha č. 2), nebo fotokopií očkovacího průkazu. 

Dostatečnou hladinu protilátek proti spalničkám student doloží písemným potvrzením lékaře – zpravidla 

praktický lékař pro děti a dorost nebo všeobecný praktický lékař.  

 

3. Potvrzení uvedená v odst. 2 tohoto článku předloží student k poslednímu dni lhůty k zápisu ke studiu na 
studijní oddělení fakulty, a to buď osobně, nebo jejich zasláním v písemné či elektronické podobě. 

V případně zasílání potvrzení je student odešle na email spalnicky@lf3.cuni.cz. 
 

4. V případě nedostupnosti informací od praktického lékaře či v případě jinak vzniklé potřeby lze 

pro studenty 3. LF zajistit vyšetření protilátek proti spalničkám či zajistit očkování proti spalničkám 
na pracovištích FNKV za sníženou cenu – zájemci o tento postup musí s dostatečným předstihem 

před termínem stanoveným v odst. 3 tohoto článku kontaktovat sekretariát proděkana pro studium 

a výuku. 

mailto:spalnicky@lf3.cuni.cz


 

Článek 3 
Důsledky nesplnění podmínek pro zápis předmětu 

1. Pokud student nesplní povinnost stanovenou tímto příkazem, nebude mu umožněno zapsat si předmět, 
jehož zápis je vázán na předložení potvrzení.  

 

2. Odůvodněné výjimky z povinnosti stanovené tímto příkazem (zejména z důvodu zdravotního stavu 

studenta) povoluje na základě písemné žádosti proděkan pro studium a výuku. 

 
Článek 4 

Ustanovení závěrečná 

 

1. Úplné znění tohoto příkazu bude zveřejněno na VNS a na internetových stránkách fakulty. 

 

2. Přílohy příkazu: 
Příloha č. 1 – Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení potvrzení 

Příloha č. 2 – Vzor potvrzení o očkování 

  

3. Tento příkaz je platný a účinný od 1. 6. 2019. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

         děkan 3. lékařské fakulty 



 

Příloha č. 1 – Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení potvrzení  

           Příloha č. 1a 

 

Klinické předměty magisterského programu Všeobecné lékařství 

 
1. úsek studia  Úvod do klinické medicíny I. 
  Úvod do klinické medicíny - praxe I. 
 
2. úsek studia Úvod do klinické medicíny II. 
  Úvod do klinické medicíny - praxe II. 
   
3. úsek studia Úvod do klinické medicíny III – Interní propedeutika 
  Úvod do klinické medicíny IV – Chirurgická propedeutika 
  Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie 
  Hematologie a onkologie 
   
4. úsek studia Kardiologie, angiologie, kardiochirurgie, pneumologie (KPZM III) 
  Nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie (KPZM V) 
  Pediatrie, gynekologie a porodnictví (KPZM VI) 
  Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství IV. 
  Diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie a břišní chirurgie (KPZM IV) 
  Ortopedie, traumatologie, anesteziologie a resuscitace (KPZM VII) 
  Neurobehaviorální vědy I. (KPZM VIII) 
  Klinické obory (KPZM III) 
  Prázdninová praxe – vnitřní lékařství 
  Prázdninová praxe – klinické oddělení dle výběru 
 
5. úsek studia Chirurgické obory I. 
  Vnitřní lékařství – I. 
  Dětské lékařství – I. 
  Gynekologie a porodnictví – I.  
  Klinická genetika 
  Prázdninová praxe z gynekologie a porodnictví 
  Prázdninová praxe z volitelného oboru   

  Prázdninová praxe z chirurgie 

  Infekční a tropické lékařství 

 

6. úsek studia Vnitřní lékařství – II. 

  Gynekologie a porodnictví – II. 

  Dětské lékařství II. 

  Chirurgie 

  Praktická zkouška SRZk 



 

           Příloha č. 1b 

 

Klinické předměty bakalářského oboru Všeobecné ošetřovatelství 

 
1. úsek studia Odborná praxe v semestru I. 
  Odborná praxe v semestru II. 
  Ošetřovatelské postupy I. 
  Ošetřovatelské postupy II. 
  Prázdninová praxe I. 
  Rehabilitační ošetřování 
 
2. úsek studia Intenzivní péče 
  Klinická propedeutika 
  Odborná praxe v semestru III. 
  Odborná praxe v semestru IV. 

Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 
Ošetřovatelská péče v oftalmologii  
Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii 
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 
Ošetřovatelská péče ve stomatologii 
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I. 
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II. 
Ošetřovatelská péče v interních oborech I. 
Ošetřovatelská péče v interních oborech II. 
Ošetřovatelské postupy III. 
Ošetřovatelské postupy IV. 
Prázdninová praxe II. 

 
3. úsek studia Odborná praxe v semestru V. 

Odborná praxe v semestru VI. 
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematologii 
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III. 
Ošetřovatelská péče v interních oborech III. 
Ošetřovatelské postupy V. 
Ošetřovatelské postupy VI. 
Paliativní péče 
Výběrová praxe dle zájmu studenta 
Praktická zkouška SZZk 

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=CNSPX2&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTkiO319
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           Příloha č. 1c 
 
Klinické předměty bakalářského oboru Všeobecná sestra 
   
 
2. úsek studia Etika v ošetřovatelství  
  Klinická propedeutika  
  Intenzivní péče 
  Odborná praxe v semestru III. 
  Odborná praxe v semestru IV. 
  Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 
  Ošetřovatelství v chirurgických oborech I. 
  Ošetřovatelské postupy III. 
  Ošetřovatelské postupy IV. 
  Prázdninová praxe II. 
   
3. úsek studia Ošetřovatelská péče v interních oborech II. 
  Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II. 
  Ošetřovatelská péče v ORL 
  Ošetřovatelské postupy V. 
  Odborná praxe v semestru V. 
  Odborná praxe v semestru VI. 
  Pediatrické ošetřovatelství 
  Praktická zkouška SZZk 
 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=CNSPX2&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTkiO319


 

Příloha č. 1d 

 

Klinické předměty bakalářského oboru Dentální hygienistka 

 
1. úsek studia Odborná praxe v semestru I. 
  Odborná praxe prázdninová I. 
  Zubní lékařství I.  
 
2. úsek studia Odborná praxe prázdninová II. 
  Odborná praxe v semestru II. 
  Parodontologie a dentální hygiena 
  Zubní lékařství II. 
  Preventivní stomatologie 
 
3. úsek studia Infekce 
  Odborná praxe v semestru III. 
  Preventivní stomatologie a dentální hygiena 
  Preventivní lékařství 
  Základy klinické medicíny a urgentní stavy 
  Parodontologie 
  Praktická zkouška SZZk 



 

Příloha č. 1e 

 

Klinické předměty bakalářského oboru Fyzioterapie 

 
1. úsek studia Odborná letní praxe I 
  Fyzikální léčebné metody 
  Fyzioterapie I. Vyšetřovací metody 
  Rehabilitační propedeutika. Základy fyzioterapie 
   
2. úsek studia Základy ergoterapie 
  Interní obory I. Obecná část  
  Neurologie I. Obecná část 
  Odborná letní praxe II 
  Základy patologické fyziologie  
  Fyzioterapie II. - metody a koncepty kinezioterapie 
 
3. úsek studia Protetika a ortotika  
  Psychiatrie 
  Sociální a pracovní rehabilitace 
  Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech 
  Fyzioterapie a rehabilitace neurologicky nemocných s postižením CNS 
  Chirurgické obory 
  Interní obory II. - speciální část  
  Neurologie II. - speciální část 
  Pediatrie 
  Vývojové aspekty kineziologie 
  Zdravotní tělesná výchova a sport tělesně postižených 
  Sociální a pracovní rehabilitace 
  Praktická zkouška SZZk 

   

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=CRHBPC1&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTgiO319


 

Příloha č. 1f 

 

Klinické předměty bakalářského programu Nutriční terapie 

 
2. úsek studia Infekce 
  Výživa v těžkých stavech I 
 
3. úsek studia Praxe VII (dietologická) 
  Základy klinické medicíny I, II 
  Základy klinické medicíny III 

  Základy klinické medicíny IV 

  Základy klinické medicíny V 

  Výživa v těžkých stavech II 

 

  



 

Příloha č. 1g 

 

Klinické předměty navazujícího magisterského programu Intenzivní péče 

 
1. úsek studia Dialýza 
  Etika a principy péče o pacienta na konci života 
  Extrakorporární metody 
  Farmakologie a klinická farmacie pro sestry v intenzívní péči 
  Kardiologie 
  Kardiopulmonální resuscitace 
  Medicínská technika 
  Mozkolebeční poranění 
  Neinvazivní podpora ventilace 
  Netraumatické nitrolební katastrofy 
  Neuroaxiální a regionální techniky 
  Obecné základy péče o kriticky nemocné 
  Odvykání od ventilátoru 
  Péče o pacienta po chirurgickém výkonu 
  Polytrauma 
  Rehabilitace a časná mobilizace 
  Sepse 
  Šok 
  Speciální anesteziologie 
  Umělá plicní ventilace 
  Úvod do anesteziologie 
  Výživa a kontrola glykémie 
  Zajištění a péče o dýchací cesty 
  Základy mikrobiologie a epidemiologie 
   
2. úsek studia Akutní stavy ve vnitřním lékařství a hematoonkologii 
  Intenzivní péče 
  Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení I. 
  Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení II. 



 

Příloha č. 1h 

 

 

Klinické předměty bakalářského oboru Veřejné zdravotnictví 

 
3. úsek studia Základy klinické medicíny 
  Infekce 
   



 

Příloha č. 1i 

 

Clinical subjects of the master study program General Medicine 

 
1st section of the study  Introduction to Clinical Medicine I. 
    Introduction to Clinical Medicine – Placement I. 
 
2nd section of the study  Introduction to Clinical Medicine II. 
    Introduction to Clinical Medicine – Placement II. 
   
3rd section of the study  Introduction to Clinical Medicine III - Propedeutics in Medicine 
    Introduction to Clinical Medicine IV - Propedeutics in Surgery 
    Microbiology, Immunology and General Infectology 
    Hematology and Oncology 
   
4th section of the study  Cardiology, Angiology, Cardiac surgery, Pneumology 
    Nephrology, urology, rheumatology and geriatrics 
    Pediatrics, gynecology and obstetrics   
    Hygiene, Epidemiology and Preventive Medicine IV.  
    Diabetology, endocrinology, gastroenterology and abdominal Surgery 
    Orthopedics, traumatology, anaesthesiology and resuscitation 
    Neurobehavioral Sciences I. 
    Clinical disciplines 
    Summer Practice - Internal Medicine 
    Summer Practice - Elective Clinical Department 
 
5th section of the study  Surgical Disciplines I. 
    Internal Medicine - I. 
    Paediatrics - I. 
    Gynaecology and Obstetrics - I. 
    Clinical Genetics 
    Summer practice in Gynaecology and Obstetrics 
    Summer Practice in Compulsory Field  

    Summer Practice of Surgery 

    Infection and Geographic Medicine 

 

6th section of the study  Internal Medicine II.  

    Gynaecology and Obstetrics II. 

    Peadiatrics II. 

    Surgery 

    Practical examination - State exam 



 

Příloha č. 2 – Vzor potvrzení o očkování 
 

 
Potvrzení o očkování 

 
 

Potvrzuji, že student/ka ……………………………………………….…………………… 

 

narozen(a) dne ……………………..…...…... v …………………..………………………. 

 

studijní program/obor: ……………………………………………………….….………… 

 

ročník: …………………… akademický rok: ……………………………….…….………. 

 

 

a) absolvoval(a) ve dnech: (i) …………………………….. a (ii) …………………………….. očkování proti spalničkám dle § 

5 resp. § 11b Vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem +) 

 

Datum, razítko a podpis lékaře: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) nebyl(a) očkován(a) proti spalničkám +), protože 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, razítko a podpis lékaře: 

 

 

+) nehodící se škrtněte 


