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MIMOŘÁDNÁ ÚPRAVA KONÁNÍ ZKOUŠEK V LS 2019/2020
I.
Předmět a účel úpravy

1. Tato mimořádná příloha směrnice děkana č. 7/2019 upravuje zakončení předmětů zkouškou
v letním semestru 2019/2020 v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR.
2. Tato příloha po dobu své platnosti upravuje ustanovení odstavců 2, 4, 5 a ruší odstavec 6 článku 6
směrnice 7/2019. Dále upravuje přílohu č. 1 směrnice 7/2019 (časový plán akademického roku).
3. Tato příloha jednorázově upravuje formu zkoušky pro předmět Pozemní stavitelství II.

II.
Vypisování termínů

1. Termíny pro zkoušky v LS 2019/2020 budou vypsány v období od 18. 5. 2020 do 10. 7. 2020.
2. Velikost jedné skupiny je v souladu s rozhodnutím rektora č. 2/2020 stanovena na nejvýše
15 studentů.
3. Všechny vypsané termíny budou v IS zadány do pondělí 11. 5. a zápis studentům bude umožněn
od středy 13. 5.
4. Celková kapacita zkušebních termínů pro jeden předmět musí být minimálně 1,3násobek
zapsaných studentů v předmětu.
5. Vzhledem k nutnosti zajistit dostatečnou šíři nabídky (zejména pro studenty ze Slovenska), je
nutné nabídnout termíny v alespoň šesti různých dnech. Toto pravidlo neplatí pro předměty
zajišťované externisty, u kterých je nutné vypsat termíny v alespoň čtyřech různých dnech, a pro
předměty s méně než 10 zapsanými studenty, kde je dostatečné vypsat jeden termín.
6. Mezi zkušebními dny podle předchozího bodu musí být odstup minimálně jeden týden.
7. Je možné vypsat libovolné množství dalších termínů nad rámec výše uvedených pravidel;
v každém případě musí být takové termíny řádně uvedeny v IS a student se do nich musí zapsat.
8. Opravy je možné konat v kterémkoli vypsaném termínu v případě volné kapacity; v případě
nutnosti budou pro opravy doplněny další termíny.
9. Studenti mohou využít omluvy podle čl. 13 odst. 15 SZŘ i z důvodů omezení pohybu nebo uvalení
karantény; v takovém případě jim budou nabídnuty náhradní termíny v období 24. 8. do 30. 9.,
tyto termíny budou stanoveny na základě celkové kapacity omluvených studentů.
10.Prezenční písemné zkoušky je nutné z hygienických důvodů konat přednostně ve aule A310,
alternativně v A118. V případě zajištění dohledu je možné konat zkoušku souběžně v obou
místnostech. Mezi jednotlivými studenty přítomnými ve zkušební místnosti musí být dodržovány
dostatečné hygienické rozestupy. Mezi začátkem a/nebo koncem jednotlivých termínů musí být
vždy přestávka alespoň 20 minut.
11.Distanční písemné zkoušky jsou přípustné pouze v e-learningu VUT a pouze v případě předmětů
zajišťovaných externisty.
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12.Distanční ústní zkoušky je možno konat pouze přes MS Teams a to prostřednictvím „týmů“,
respektive odkazů uvedených v elektronickém rozvrhu předmětu a po přihlášení studenta VUT
loginem. Tento postup je nutný z důvodu identifikace studenta a zajištění podmínky přístupu
akademické obce na zkoušku podle čl. 13 odst. 4 SZŘ.
13.Prezenční ústní zkoušky jsou možné až po uvolnění omezení pohybu osob a přítomnosti studentů,
a to z důvodu zajištění možnosti volné účasti akademické obce na zkoušce podle čl. 13 odst. 4 SZŘ.

III.
Změna formy zkoušek
1. Forma zkoušky předmětu Pozemní stavitelství II je se v souladu s metodikou MŠMT1 změněna na
ústní. V souladu se zákonem 188/2020 Sb. bude tato zkouška po dobu trvání omezení volného
pohybu osob a omezení přítomnosti studentů na VŠ konána distančně, a to způsobem
stanoveným v odst. 12 čl. II této přílohy.
2. Změna formy zkoušky z ústní na písemnou nebo z písemné na ústní není v průběhu zkouškového
období přípustná.

IV.
Přítomnost studentů

1. Po dobu konání zkoušek bude umožněna přítomnost studentů zapsaných na zkoušku v budově
fakulty.
2. Studenti jsou po dobu přítomnosti povinni dodržovat hygienická opatření platná v době konání
zkoušky (např. podepsání prohlášení o bezinfekčnosti, nošení roušek, dodržení odstupu od
ostatních osob apod.).

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato příloha je účinná od 8. 5. 2020 do 30. 9. 2020.

Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.
děkan Fakulty architektury VUT v Brně

1 http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/moznosti-overovani-vysledku-uceni-a-kompetenci-distancni
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