PŘÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 15/2020

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 Usnesení Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 a č. 1199 o přijetí krizového opatření je omezen provoz vysokých škol na:
a. účast na klinické a praktické výuce a praxi 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 zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
b. účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
c. laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského
nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
d. studium v doktorském studijním programu,
e. individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven, za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.
2. Podle bodu 1c je umožněna přítomnost v prostorách budovy fakulty studentům závěrečných
ročníků bakalářských a magisterských studijních programů při studiu ateliérové tvorby, a to
v nezbytných případech za přítomnosti nejvýše 20 osob. V případech, kde je to možné, je i nadále preferována online výuka. Studenti závěrečných ročníků se řídí pokyny vyučujícího, případně garanta předmětu.
V případě ateliérové výuky bude z důvodů ochrany zdraví a udržení chodu FA VUT přítomnost
vyučujících a studentů v prostorách fakulty prostorově rozvržena. Cílem je minimalizovat riziko přenosu virové infekce a v případě nákazy snížit počet členů akademické obce umístěných
do karantény. Vyučujícím ateliérů jsou přiděleny ateliérové místnosti, ve kterých zajistí pobyt
maximálně 20 osob a za dodržení dalších hygienických opatření následovně:
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a. Studentům 4. ročníku BSP je umožněn pobyt v provozní době v pondělí, čtvrtek a sobotu,
v místnostech podle následující tabulky:
vedoucí práce
Ivo Boháč
Luboš Františák
Nicol Galeová
Karel Havliš
Jan Hora
Martin Kaftan
Jozef Kiszka
Jan Mléčka
Vítězslav Nový
Jiří Palacký
Michal Palaščák
Szymon Rozwałka
Marek Štěpán
Radek Toman
Jiří Vítek
Helena Zemánková
Petra Žalmanová

místnost
A413
A313
A405
A313
A305
A411
A209
A216
A211/212
A206
A214
A409
A302
A304
A405
A413
A218

b. Studentům 2. ročníku NMSP je umožněn pobyt v provozní době v úterý, středu a pátek,
v místnostech podle následující tabulky:
vedoucí práce
Ivo Boháč
Luboš Františák
Nicol Galeová
Karel Havliš
Martin Kaftan
Jan Kristek
Jiří Marek
Jan Mléčka
Vítězslav Nový
Jiří Palacký
Michal Palaščák
Barbora Ponešová
Svatopluk Sládeček
Radek Toman
Jiří Vítek
Helena Zemánková

místnost
A413
A313
A405+A411
A313
A411
A311
A219
A216
A211/212
A206
A214
A215
A411
A304
A409
A413

3. Podle bodu 1d je umožněna přítomnost v prostorách budovy fakulty studentům doktorských
studijních programů při studiu, a to v nezbytných případech. V případech, kde je to možné, je
i nadále preferována online výuka. Studenti doktorských studijních programů se řídí pokyny
vyučujících, případně garantů předmětů.
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4. Podle bodu 1e je umožněna individuální konzultace pro studenty všech ročníků. Individuální
konzultace a přítomnost v prostorách budovy fakulty je umožněna pouze v nutných odůvodněných případech. V ostatních případech musí výuka probíhat online. Studenti se řídí pokyny
vyučujícího, případně garanta předmětu.
Individuální konzultace rozvrhuje vyučující na konkrétní čas a místnost tak, aby se zamezilo
kontaktu více osob. Vyučující tyto rozvrhy archivuje.
5. Podle bodu 1e jsou dále umožněny individuální návštěvy knihovny FA za účelem příjmu nebo
odevzdání studijní literatury, viz příloha č. 2.
6. Všichni, kdo se účastní výuky, musí 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. Při vstupu do místnosti každý z účastníků výuky provede dezinfekci rukou.
7. Ochranné prostředky dýchacích cest je nutné používat i při pohybu ve všech společných prostorách fakulty. Ve společných prostorách jsou zaměstnanci, studenti a další osoby dále povinni dodržovat maximální možné odstupy od dalších osob.
8. V případě, že kapacita přidělených místností přestane dostačovat, případně nebude možné
dodržet požadovaná hygienická opatření, vyučující kdykoliv v průběhu upozorní proděkana
pro studium.
9. Další hygienická doporučení:
a. Při pobytu ve výukové místnosti se snažit držet odstup od ostatních.
b. Často větrat.
c. Snažit se co nejvíce omezit dobu pobytu více lidí v jedné místnosti a činit jen nejnutnější
aktivity, které není možno dělat vzdáleně.
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