PŘÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 8/2020
Rozvržení a podmínky účasti na prezenčních formách výuky v prostorách fakulty pro
vyučující a studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu.
1.
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 19. května 2020 a
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je osobní přítomnost studentů, při studiu
na vysoké škole umožněna, za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině
a za splnění dalších podmínek upravených touto přílohou.
2.
Přítomnost studentů a vyučujících při studiu je v prostorách budovy fakulty umožněna
v provozní době.
3.
Z důvodů ochrany zdraví a nutnosti prokazatelně dodržet pokyny Ministerstva
zdravotnictví, bude přítomnost vyučujících a studentů při výuce a zkouškách v prostorách
fakulty prostorově a časově rozvržena.
4.
Průběh zkouškového období se řídí Přílohou č. 4. Směrnice děkana 7/2019,
Mimořádná úprava konání zkoušek v LS 2019/2020. V průběhu písemných zkoušek je
přítomnost studentů a vyučujících časově rozvržena podle zápisu v IS VUT (Studis, Apollo).
Přítomnost je umožněna rovněž dozoru u zkoušek a to i z řad studentů DSP. Studenti jsou
povinni se dostavit na zkoušku nejdříve 15 min před zahájením a bezprostředně po zkoušce
zkušební místnost opustit. V případě, že si student nebude v prostorách fakulty plnit další
studijní povinnosti (konzultace apod.), musí budovu FA bezprostředně po zkoušce opustit.
5.
V případech, kde nebude možné dokončit výuku prostředky dálkové komunikace, bude
umožněna výuka prezenční. Vyučujícím budou přiděleny místnosti, kde dle vlastního uvážení
přidělí pracovní místo maximálně patnácti studentům na jednu přidělenou místnost.
Rozestupy mezi přidělenými pracovními místy, respektive studenty, musí být min. 1,5 metru.
Vedoucím určené skupiny musí mít stálé složení, aby se nerozšiřoval okruh osob, se kterými
se skupina setkává. Do jednotlivých místností, respektive jednotlivým skupinám, bude podle
rozdělení vedoucími umožněn přístup následovně:
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6.
V případě, že kapacita přidělených místností přestane dostačovat, požádá vyučující
kdykoliv v průběhu proděkana pro studium o přidělení dodatečné místnosti. Obdobně pokud
vyučujícímu nebyla přidělena žádná místnost a kdykoliv v průběhu bude nutná přítomnost
vyučujícího a studentů na výuce, požádá takový vyučující o přidělení místnosti proděkana pro
studium.
7.
Všem, kdo se účastní výuky, se doporučuje mít po dobu jejího trvání ochranné
prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének. Tyto ochranné prostředky se doporučuje používat i při
pohybu ve všech společných prostorách fakulty. Vyučující a konzultanti si na vrátnici
vyzvednou roušku poskytnutou VUT s úrovní ochrany FFP2. Ochranné prostředky je nutné
použít vždy, když není dodržena vzdálenost 1,5m od ostatních členů akademické obce.
8.
Výuky se nesmí účastnit studenti, vyučující ani konzultanti, kteří mají akutní zdravotní
potíže odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
chuti a čichu apod.) anebo mající nařízené karanténní opatření.
9.
Před vstupem do budovy se musí studenti i vyučující nahlásit na vrátnici a pokaždé
použít vstupní kartu, tak aby byl příchod zaznamenán v informačním systému. Stejně tak při
odchodu z budovy je nutné vždy jednotlivě použít vstupní kartu, tak aby byl odchod
zaznamenán v informačním systému.
10.
Studenti musí před zahájením výuky elektronicky podepsat čestné prohlášení o
bezinfekčnosti, a to na adrese: https://vut.cz/bezinfekcnost.
Čestným prohlášením potvrdí, že ke dni zahájení výuky nemají nařízeno karanténní opatření,
a že jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
(horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), a že jsou si vědomi právních
následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.
Prohlášení je nutné podepsat každý den, před vstupem na fakultu. Kontrola proběhne na
vrátnici a bez podepsaného prohlášení nebude student do budovy vpuštěn.
11.
Po vstupu do budovy se studenti musí zdržovat pouze v přidělené výukové místnosti.
Mimo přidělenou místnost se mohou pohybovat pouze na patře svého ateliéru, a to po dobu

nezbytně nutnou, např. v případě použití WC. Cílem je přizpůsobit chování tak, aby při
případné infekci byla karanténa i desinfekce budovy omezena na konkrétní ateliér, nebo patro
a zbytek fakulty mohl zůstat v provozu.
12.

Další hygienická doporučení:
a. po celou dobu pobytu na fakultě mějte nasazenou roušku a desinfikujte si často ruce,
b. při pobytu ve výukové místnosti se snažte držet odstup od ostatních a často větrejte,
c. snažte se co nejvíce omezit dobu pobytu více lidí v jedné místnosti a čiňte jen
nejnutnější aktivity, které není možno dělat vzdáleně.

