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DODATEK Č. 1
K ROZHODNUTÍ Č. 11/2020
V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM KRIZOVÉ SITUACE V ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM KORONAVIREM SARS-CoV-2
Článek 1
Znění článku 6 Rozhodnutí č. 11/2020 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
1.
2.

3.
4.

Zakazuje se osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na VUT.
Zákaz podle čl. 6 odst. 1 se nevztahuje
a) na osobní přítomnost studentů na zkouškách, kterých se účastní maximálně 10 osob;
b) na osobní přítomnost studentů na praktické a klinické výuce a praxi při studiu zdravotnických
studijních programů,
c) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
d) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku bakalářského nebo magisterského
studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
e) na studium v doktorském studijním programu,
f) na individuální konzultace,
g) na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.
Jiná než prezenční výuka ve studijních programech je organizována tak, aby byly v maximální možné
míře naplněny cíle akreditovaného studijního programu.
O způsobu a organizaci prezenční a jiné než prezenční výuky jsou studenti informováni prostřednictvím
IS VUT a IS jednotlivých fakult/součástí.
Článek 2

Článek 8 Rozhodnutí č. 11/2020 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Článek 8
Univerzita třetího věku, celoživotní vzdělávání, kurzy pro zaměstnance a veřejnost
1.
2.

Zakazuje se osobní přítomnost účastníků na celoživotním vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.
Osobní přítomnost účastníků na vzdělávání v kurzech pro zaměstnance a veřejnost je povolena pouze
v omezeném počtu osob (maximálně 10 včetně lektora) a za předpokladu, že vzdálenost mezi účastníky
vzdělávání bude větší než 2 metry. V učebně musí být k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.
Účastníci vzdělávání v kurzech pro zaměstnance a veřejnost včetně lektora jsou povinni používat
v době trvání vzdělávání ochranné prostředky dýchacích cest.

3.

O organizaci vzdělávání v kurzech pro veřejnost a zaměstnance včetně Univerzity třetího věku jsou
účastníci vzdělávání informováni vhodnou formou.
Článek 3

Znění odstavců 8. a 9. článku 11 Rozhodnutí č. 11/2020 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
8.

9.

Zakazuje se poskytování ubytování studentům VUT v ubytovacích zařízeních Kolejí a menz VUT, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní
povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe při
studiu zdravotnických studijních programů.
Zákaz poskytování ubytování studentům se nevztahuje na studenty, kterým je povolena osobní
přítomnost na výuce podle čl. 6 odst. 2 písm. c), d), e) a g) tohoto rozhodnutí.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá účinnosti v den uvedený v jeho záhlaví.
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