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STUDENTI
OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19
Vážené studentky, vážení studenti,
na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, čj. MZDR 10676/20201/MIN/KAN
(http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvizakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html), rozhodl dnes rektor ZČU o zrušení
kontaktní
výuky
s
účinností
od
11.
března
2020
do
odvolání
(https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2834).
Vzhledem k tomu, že podle Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s
účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole se dle
rozhodnutí děkana FPR ZČU za kontaktní výuku považují také zápočty a zkoušky.
Na termínu odevzdání kvalifikačních prací do systému se nic nemění. Za předpokladu, že
uvedené opatření přesáhne lhůtu k odevzdání prací v tištěné podobě, prodlužuje se tato o
jeden týden od odvolání opatření. Pro potřebné konzultace využijte dálkový způsob
komunikace.
Otázky související s výukou směřujte přímo na své vyučující. V obecných otázkách o vývoji
je hlavní kontaktní osobou na ZČU nadále Mgr. Lenka Caisová, Ph.D. (caisova@rek.zcu.cz,
tel.: 377 631 210).
O změnách situace vás budeme informovat. Dovolujeme si proto požádat, aby všichni
pravidelně sledovali další vývoj zejména prostřednictvím webových stránek univerzity a
svých školních e-mailových schránek.
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STUDENTI
OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19 - doplnění
Vážené studentky, vážení studenti,
v návaznosti na naše předchozí informace a na informace a doporučení k mimořádným
opatřením ministra zdravotnictví vydané MŠMT sdělujeme, že byl vzhledem k účelu
minimalizovat přenos nákazy uložen zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách vysoké
školy. Vedle kontaktní výuky tak jsou zrušeny také všechny vypsané zápočtové i zkouškové
termíny a osobní konzultace. Pro nezbytné konzultace s vyučujícími využijte dálkový způsob
komunikace.
Je zcela na rozhodnutí konkrétních vyučujících, zda za účelem minimalizace výpadku výuky
využijí některé z dostupných alternativních forem vzdělávání (poskytnutí materiálů skrze
courseware, zadávání readingů, úkolů či prací apod.). I z tohoto důvodů sledujte pravidelně
své školní e-mailové schránky, jakož i fakultní webové stránky.
Pokud jde o termíny plnění studijních povinností, bude vše řešeno v závislosti na délce trvání
mimořádného opatření, vyjma odevzdání kvalifikačních prací, kde zůstává termín, tak jak byl
sdělen.
Současně se do odvolání ruší počínaje dnešním dnem úřední hodiny, včetně úředních hodin
studijního oddělení. Pro kontakt s katedrami, studijním oddělením a dalšími útvary využijte
dálkový způsob komunikace, zejména pak formou e-mailu.
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