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PREAMBULE
Toto rozhodnutí se vydává pro zajištění ochrany zdraví studentů a zaměstnanců fakulty v období
zvýšeného rizika nákazy onemocněním COVID-19.

ČLÁNEK 1
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4.

5.

6.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Aktuálně nejsou plánovány na fakultní úrovni žádné změny v zahájení a organizaci výuky v
zimním semestru akademického roku 2020/21.
Důraz bude kladen na zvýšená preventivní hygienická opatření při výuce a pohybu studentů a
zaměstnanců v prostorách FEKT.
Při zhoršující se epidemiologické́ situaci vedení fakulty posoudí ́ míru rizika kontaktní ́ výuky (tj.
výuky založené́ na fyzické́ přítomnosti studentů). Následně děkan rozhodne o tom, která výuka
nebo její části budou zajišťovány bezkontaktním způsobem. Studenti i vyučující budou o tomto
rozhodnutí informováni standardními způsoby.
Důvodem pro nařízení bezkontaktní výuky může být i absence většího počtu studentů nebo
případ, že kontaktní výuku za standardních podmínek zajišťuje vyučující, u kterého je riziko
velmi vážného průběhu onemocnění COVID-19, a který́ nemůže být při kontaktní výuce trvale
zastoupen.
Zaměstnanci fakulty i studenti jsou v průběhu výkonu své práce povinni dodržovat platné
zákony a aktuální opatření či doporučení vydaná vládou České republiky, Ministerstvem
zdravotnictví nebo hygienickými stanicemi v souvislosti s šířením infekčního virového
onemocnění COVID-19 a na ně navazující opatření VUT a FEKT.
Všem zaměstnancům, jakož i všem stranám zúčastněným na výuce se ukládá, aby v souvislosti
s uplatňováním a realizací uvedených opatření, byly dodržovány dobré mravy a šetřena lidská
důstojnost, tak aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům, k jakékoliv formě šikany, ostrakizace
nebo diskriminace osob se skutečnými, či domnělými příznaky respiračního onemocnění nebo
alergiků.
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Od 10. září platí povinnost nošení roušek/respirátorů ve společných prostorách fakulty.
Studentům se doporučuje pobývat ve vnitřních prostorách fakulty po nezbytně nutnou dobu,
neshromažďovat se zbytečně v příliš velkých skupinách.
Studenti musí mít nasazenu roušku/respirátor i během kontaktní výuky. Pro vyučující je použití
roušky/respirátoru doporučené.
Na kontaktní výuce uvnitř budov je v jedné místnosti povolená účast maximálně 200 osob.
Pokud to kapacita učebny umožní, doporučuje se zachovat vzájemný odstup všech účastníků
mezi sebou dva metry.
Konzultace je doporučeno provádět jen elektronicky (např. e-mail, telefon).
V návaznosti na rozhodnutí rektora č. 6/2020 je vyučující v průběhu výuky oprávněn vyzvat
studenta, který vykazuje zjevné příznaky infekčního respiračního onemocnění, aby opustil
výukovou místnost a prostory fakulty. Pokud by student výzvy neuposlechl, vyučující může dát
podnět k projednání chování uvedeného studenta v disciplinárním řízení před disciplinární
komisí fakulty.
Studenti, kteří se ze zdravotních či jiných objektivních důvodů nemohou účastnit kontaktní
výuky, jsou povinni oznámit bez zbytečných odkladů předpokládanou dobu své nepřítomnosti
elektronickou poštou své studijní referentce a v kopii garantům dotčených předmětů. Na
základě zaslaného e-mailu jim bude výuka omluvena, povinné hodnocené aktivity student
nahradí dle pokynů garanta předmětu.
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DOPORUČENÍ PRO GARANTY PŘEDMĚTŮ

S ohledem na studenty, kteří se z důvodů např. karantény nebudou moci účastnit kontaktní
výuky, v maximální míře zajistit záznamy či streamování těch forem výuky, kde je to možné
(přednášky, cvičení).
Není vyloučena ani varianta uzavření fakulty pro studenty; k tomu je třeba, aby garanti
předmětů počítali s případnou online formou výuky i s odpovídajícím hodnocením, včetně
zkoušek, formou vzdáleného přístupu (lze-li to v daném předmětu).
Důsledně využívat možností e-learningu VUT jednak pro zveřejňování výukových materiálů,
jednak pro odevzdávání úkolů a elektronické testy jako náhradu za písemné testy.

ČLÁNEK 4
1.
2.

OBECNÉ POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE A STUDENTY

POKYNY PRO LABORATOŘE A POČÍTAČOVÉ UČEBNY

Studenti jsou povinni si před vstupem do místnosti dezinfikovat ruce.
Správci místností zajistí dostupnost dezinfekčních prostředků (dezinfekční roztok, papírové
utěrky) v místnosti tak, aby studenti měli možnost dezinfikovat pracoviště, klávesnici a myš,
dotýkané části přístrojů, deska stolu atp.
Doporučuje se často větrat, pokud jsou v místnosti otevíratelná okna.
Je doporučeno minimalizovat množství sdílených věcí na jednotlivých pracovištích, které mohou
sloužit přenosu viru (kupříkladu návody k laboratorním úlohám).
Je doporučeno nahradit písemně odevzdávané protokoly, zápisy atp. elektronickou formou.
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ČLÁNEK 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. v. r.
děkan FEKT VUT v Brně
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