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Preambule
Toto Nařízení děkana upravuje některé podmínky průběhu kontaktní výuky v zimním
semestru akademického roku 2020/2021.

Článek 1
Pravidla účasti na kontaktní výuce
1. Student, který pociťuje příznaky respiračního onemocnění (bolest hlavy, teplota, rýma,
kašel, únava, obtížné dýchání, ztráta čichu apod.), je povinen se omluvit z výuky.
2. Vyučující má povinnost vykázat z výuky studenta vykazujícího výše uvedené příznaky.
3. Studenti, kteří přišli do styku s osobou pozitivní na onemocnění COVID 19, se nesmí
účastnit kontaktní výuky po dobu 10 dní od rizikového kontaktu.
4. Student je povinen informovat o své nepřítomnosti na kontaktní výuce z výše
uvedených důvodů e-mailem vyučujícího a příslušnou referentku Studijního oddělení.
Referentka zadá příslušné informace do evidence omluvenek v UIS.
5. Vyučující jednotlivých předmětů nebudou v ZS AR 2020/2021 zohledňovat docházku
na výuku (přednáška, cvičení) jako kritérium (jedno z kritérií) pro ukončení předmětu.
6. Vyučující na požádání poskytnou studijní materiály a další formy podpory výuky
(prezentace, on-line přednášky, on-line konzultace, on-line přenosy ze cvičení apod.)

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1. Všechna uvedená opatření se týkají jak prezenční, tak kombinované formy studia.
2. Vyučující jsou povinni dodržovat časový harmonogram výuky (rozvrhy) i pro on-line
formu výuky.
3. Toto Nařízení děkana vstupuje v platnost dnem vyhlášení.
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děkan

2

