č.j. JU/09/02180/20

Vodňany, 24. 4. 2020

Opatření děkana č. 10/2020
Metodický pokyn k průběhu studia na FROV JU
S ohledem na aktuální opatření vlády souvisejících s epidemiologickou situací
způsobenou COVID-19 se od data vydání tohoto opatření upravují podmínky studia
na FROV JU takto:
1) Trvá zákaz jakékoliv formy přímé výuky všech předmětů. Jediným možným způsobem
výuky všech stupňů a forem studia je distanční forma výuky (informace o možných
způsobech výuky byly rozeslány e-mailem dne 31.3.2020).
2) Nově jsou možné osobní konzultace na řešení specifických záležitostí v souvislosti
s plněním podmínek předmětu (nejde o standardní výuku). Při konzultaci v jednom čase
nesmí být přítomno v místnosti či na chodbách více jak 5 studentů. Počet vyučujících
musí být rovněž omezen na minimum. Na osobní konzultace mohou být připuštěni jen
studenti, kteří se prokáží čestným prohlášením (viz Příloha), které nesmí býti starší 7 dní,
zaslaným dopředu vyučujícím na e-mail (optimálně vyplněné, vlastnoručně podepsané a
naskenované ve formátu pdf, případně nemá-li student k dispozici skener, místo podpisu
text ve formátu „Příjmení Jméno v.r.“ – příklad Novák Jan v.r.). Platí rovněž další
ustanovení ohledně kontaktu osob viz bod 4a.
3) Období výuky všech předmětů se neposouvá a platí dle harmonogramu AR 2019/2020
na FROV JU. Posouvají se termíny pro získání zápočtů a zkoušek a odevzdávání
závěrečných kvalifikačních prací – viz Opatření děkana č. 9/2020.
4) Nově může probíhat ověřování znalostí (zápočty, zkoušky), a to kontaktní (velmi
doporučeno) nebo distanční formou za podmínek níže. Formu ověřování znalostí určuje
zkoušející. Zkoušející není povinen ověřovat znalosti distanční formou, pokud se studenti
nemohou či nechtějí dostavit na kontaktní formu ověření znalostí. Při vypisování termínu
distanční formou musí být (např. v poznámce u termínu ve STAGu) uvedeno, že
ověřování znalostí probíhá distanční formou. Další doplňující informace zašle zkoušející,
pokud to bude nutné, studentům zapsaným na předmětu na jejich školní e-maily. Pokud
není u termínu uvedena ve STAGu žádná poznámka, má se za to, že ověřování znalostí
probíhá kontaktní formou.
a) Při kontaktní formě ověřování znalostí může být v jednom čase přítomno v učebně či
před ní max. 5 studentů. I počet zkoušejících musí být omezen na minimum. Při
ověřování znalostí platí další platná nařízení a opatření vlády (nošení roušek po celou
dobu, dezinfekce rukou před vstupem do dalších prostor fakulty na vymezených
místech, co největší možný odstup mezi studenty a zkoušejícím(i) s minimem blízkého
kontaktu, používání rukavic, budou-li k dispozici u pultu na dezinfekci rukou). Student
také musí dopředu zkoušejícímu e-mailem zaslat čestné prohlášení – viz bod 2 v
úvodu. Pokud není ověřování znalostí písemné, ale jen ústní, jsou zkoušející povinni
zvát studenty na konkrétní hodinu (dopředu e-mailem) a omezit tak jejich pobyt
v prostorách fakulty a vzájemný styk s ostatními studenty v prostorách JU. Všichni

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 634
Vyřizuje: doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.

www.frov.jcu.cz

studenti vstupující do prostor fakulty jsou povinni na vyhrazeném místě zapsat své
jméno a čas příchodu a odchodu z budovy.
b) Při distanční formě ověřování znalostí v nezbytně nutných případech se doporučuje
užívat např. MS Teams nebo další doporučené aplikace (viz e-maily z oddělení CIT a
další). Při vypisování termínu distanční formou musí toto být jasně uvedeno ve STAGu
(např. v poznámce k termínu), musí být nastaveno časové rozmezí ověřování znalostí
a maximální počet studentů na termín. Studenti zapsaní na termínu musejí být
alespoň 2 hod. před vlastním spojením informování o čase ověřování znalostí.
Studenti musejí být rovněž vyučujícím náležitě informováni o způsobu spojení a
potřebném nastavení ke zdárnému spojení. Ke spojení nesmí být použity žádné
aplikace, které si student musí platit. Při nezdařeném spojení je na zkoušejícím, zda
omluvu z nedostavení se k termínu uzná. Při ověřování znalostí musí být oboustranně
zabezpečen dostatečně kvalitní audiovizuální kontakt mezi zkoušejícím a studentem a
student musí být schopen v případě potřeby prokázat svou totožnost (např. ukázkou
indexu nebo studentské karty na webkameru). Zkoušející má právo v případě
nekvalitního spojení ověření znalostí přesunout na jiný termín a/nebo do doby
vyřešení problému. V případě pochybností zkoušejícího o férovosti průběhu zkoušení,
má zkoušející právo ověřování znalostí studenta přerušit či posunout do doby přizvání
dalšího/dalších akademického pracovníka/ akademických pracovníků FROV JU (např.
další vyučující předmětu, či jiný kolega s odborným profilem blízkým příslušnému
předmětu) nebo pozvat studenta na kontaktní způsob ověření znalostí.
5) Nově lze realizovat individuální přímě konzultace mezi studenty a vedoucími jejich
kvalifikačních prací, či vedoucími semestrálních projektů všech ročníků. Studenti všech
ročníků se mohou rovněž zapojovat do činností souvisejících s řešením jejich
kvalifikačních závěrečných prací (bakalářské a diplomové práce) či semestrálních
projektů, a to bez nutnosti uzavření pracovně právního vztahu s fakultou. Při těchto
činnostech platí opatření uvedená v bodě 4a (prokázání se čestným prohlášením,
evidence osoby, času příchodu a odchodu, nošení roušek, dezinfekce rukou atd.).
6) Pro odborné praxe (probíhající v průběhu výuky v semestru) platí již dříve avizovaná
informace s drobným rozšířením. Jsou možné následující způsoby dle volby studenta:
a) Nahrazení praxe vypracováním seminární práce či splnění jiného odpovídajícího úkolu
dle pokynů garanta předmětu (např. obdoba předmětu kombinované formy studia –
Teorie praxe).
b) Na žádost studenta prominutí plnění povinnosti tohoto předmětu děkanem s tím, že
celkový minimální počet kreditů za dobu studia musí být splněn (chybějící kredity
bude možné splnit absolvováním např. PV předmětů).
c) Na žádost studenta odepsáním předmětu a jeho přesunutí na další období studia.
d) Realizace praxe do 30.9.2020, pokud k tomu budou mít studenti dánu příležitost
garantem předmětu a pokud o tuto možnost sami projeví zájem.
Studenti jsou povinni se do 14 dnů od vydání tohoto opatření spojit s garantem
předmětu praxí a sdělit mu jimi zvolený způsob vyřešení odborných praxí.
7) Stání závěrečné zkoušky studentů Bc. a NMgr. studentů proběhnou kontaktní formou, a
to v termínu 23.6. – 10.7.2020 (konkrétní termíny budou upřesněny v souladu
s rozhodnutím děkana o průběhu SZZ č. 08/2011).
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8) Obhajoby disertačních prací studentů, jejichž termín byl původně plánován na
25.3.2020, proběhnou distanční formou, a to pravděpodobně v druhé polovině měsíce
června. Termín obhajob bude zveřejněn nejpozději 15 dní před jejich konáním.
9) Trvá zákaz realizace jakýchkoliv aktivit CŽV či pronajímání prostor MEVPIS pro
skupinové akce bez ohledu na počet účastníků.

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
děkan FROV JU

Příloha – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Já …............................................................................................................................................
(jméno, příjmení)
datum narození: ........................................................................................................................
trvale bytem: …..........................................................................................................................
prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.).
Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.

V .......................................
Dne ................................
………………………………………
podpis
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