
 

 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                     Ústí nad Labem 17. 3. 2020 
 
NOUZOVÝ STAV – UNIVERZITA JEDNÁ A SPOLUPRACUJE 
 
Okamžitě po vyhlášení nouzového stavu začala Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem fungovat jako support pro Krajský úřad ÚK a podporovatel 
svých zaměstnanců.  
 
Rychlý vývoj informací související s aktuální situací výskytu koronaviru v ČR  
a reakcemi vlády ČR na ni si žádá od jednotlivců i veřejných a soukromých 
institucí okamžitou a adekvátní odezvu.  
 
„Situace je velmi živá a mění se takřka z hodiny na hodinu, proto jsem rád, že se 
nám daří na ni operativně a rychle reagovat. Za to děkuji všem našim 
zaměstnancům i studentům,“ říká rektor Martin Balej. 
 
Bezprostředně po ukončení tiskové konference dne 10. 3. 2020, na které vláda 
ČR zveřejnila uzavření škol, včetně vysokých, jednala porada vedení UJEP o 
následných opatřeních, konkrétně zrušení výuky na všech fakultách. Do třiceti 
minut poté zasedalo kolegium rektora, složené z děkanů všech osmi fakult, aby 
podpořilo návrh rektora a jeho náležitosti. Výuka na UJEP v prezenční i 
kombinované formě, včetně vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, 
Univerzity třetího věku a Teen Age University, byla ve 13:00 h do odvolání 
zrušena.  
 
„Zrušeny byly taktéž všechny akademické obřady, kulturní, sportovní  
a společenské akce realizované součástmi UJEP. Studentům ubytovaným na 
kolejích UJEP jsem doporučil odjezd do svých domovů a akademickým 
pracovníkům práci z domova,“ upřesňuje rektor.  
 
Aby byla „nouzová situace“ usnadněna neakademickým pracovníkům, na jejichž 
práci nemělo zrušení výuky na UJEP vliv, zamýšlelo se vedení UJEP nad 
možnosti zajištění hlídání dětí zaměstnanců UJEP. Jako velmi vhodná se ukázala 
nabídka od absolventky UJEP Mgr. Anny Miškovské.  
 
„Ačkoliv již na UJEP nestuduji, mám k ní silný vztah a můj život je s ústeckou 
univerzitou i nadále spojen. Oslovila jsem vedení UJEP s nabídkou služeb 
Jazykové školy Student School na hlídání dětí zaměstnanců UJEP přímo studenty 
ústecké univerzity,“  vysvětluje Mgr. Miškovská. 
 
Nabídka hlídání dětí byla zaměstnancům UJEP rozeslána every one e-mailem 
v pátek 13. 3. 2020 a od 16. 3. 2020 již probíhá přímo na rektorátě UJEP, 
Pasteurova 1 v Ústí nad Labem.   
 
V reakci na usnesení vlády dne 13. 3. 2020 a noční usnesení vlády dne 15. 3. 
2020 připravila prorektorka pro studium, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., podklady 
pro odbor školství ÚK a ranní jednání krizového štábu Krajského úřadu ÚK dne 
16. 3. 2020. 
 
„Jednalo se o přehled počtu studentů UJEP, kteří podléhají případnému povolání 
hejtmanem ÚK k pracovní povinnosti zajišťování poskytování péče v zařízeních 
sociálních služeb, zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb  
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví,“ upřesňuje Alena 
Chvátalová.  
 
Přehled reagoval na usnesení vlády, která studentkám a studentům vysokých 
škol, kteří studují: 
- v prezenční formě studia studijní obor, na nějž se vztahuje § 100 odst. 4 zákona 
č. 108/2006 o sociálních službách (Usnesení Vlády České republiky ze dne 13. 
března 2020 č. 207),  
- v posledním roce studia v prezenční formě studijní obor Všeobecná sestra 
(Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 220), 
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ukládají pracovní povinnost k zajištění poskytování péče v zařízeních 
sociálních služeb, zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb  
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, a to po dobu trvání 
nouzového stavu.  
 
Konkrétně se tato povinnost na UJEP vztahuje na studenty: 
PEDAGOGICKÉ FAKULTY 
Název studijního oboru     Typ   
Speciální pedagogika – intervence   bakalářský  
Speciální pedagogika – poradenství   navazující magisterský  
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika  magisterský   
Sociální pedagogika     bakalářský, navazující  
       magisterský  
FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ 
Název studijního oboru     Typ  
Sociální práce      bakalářský  
Řízení v sociální práci     navazující magisterský 
 
FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
Název studijního oboru     Typ   

Všeobecná sestra     bakalářský   
 
„Krajský úřad ÚK tak bude mít v případě potřeby možnost povolat k pracovní 
činnosti až 635 studentů UJEP,“ doplňuje Alena Chvátalová. 
 
Rektor UJEP na webových stránkách univerzity poučil studenty daných oborů  
o povinnostech i náležitostech z daných rozhodnutí vyplývajících a vyzval je, aby 
zkontrolovali své kontakty v IS/STAG (platnost telefonu, e-mailové adresy, 
doručovací adresa), neboť budou hejtmanem ÚK využity k doručení pracovního 
příkazu.  
 
„V závěru své výzvy vyjadřuji víru a důvěru, že v případě potřeby, kdy budou 
hejtmanem ÚK osloveni, splní svoji povinnost, budou nápomocni při řešení složité 
celostátní situace a smysluplně zúročí znalosti a dovednosti získané při studiu na 
UJEP,“ vyzdvihuje rektor Martin Balej.  
 
Rozhodnutí vlády ze dne 15. 3. 2020 mělo také na UJEP za následek uzavření 
stravovacího zařízení 50bar a Univerzitního knihkupectví. Výkon práce  
neakademických pracovníků byl maximální možnou měrou umožněn formou home 
office, v práci zůstávají jen pracovníci, jejichž práce je nezbytně nutná k zajištění 
chodu univerzity a jejích systémů.   
 
Ilustrační fotografie k volnému užití: zdroj Pixabay.com 
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