ÚPLNÉ ZNĚNÍ ROZHODNUTÍ REKTORA

Č. 8/2020 ve znění novely č. 5/2020 a 7/2020

Zrušení výuky a výkon práce od 11. 3. 2020
Článek 1
Předmět rozhodnutí
(1) Za účelem zamezení šíření nákazy koronavirem a v souladu s mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví ČR ruším od 11. 3. 2020 výuku s osobní přítomností studentů
(s výjimkami uvedeným v čl. 2 tohoto rozhodnutí) na všech součástech ČZU (tzn. fakulty, IVP a
školní podniky, KTV atd.), a to do odvolání.
(2) Způsob výkonu práce jednotlivých zaměstnanců (zejména možnost výkonu práce formou
práce z domova) se v tomto období řídí pokyny příslušných vedoucích zaměstnanců.

Článek 2
Výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů
(1) Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihovny a studoven
za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.
(2) Dále jsou povoleny individuální studijní aktivity. Konkrétně se jedná o:
a) konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
b) laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných
prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
c) praktické výuky a praxe.
(3) Student se může účastnit aktivit uvedených v tomto článku pouze při splnění následujících
podmínek:
a) je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
b) u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou dezinfekčními prostředky
zajištěnými ze strany ČZU,
c) nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
d) poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Toto čestné prohlášení odevzdá
student příslušnému zaměstnanci ČZU před vstupem do budovy. Vzor písemného
prohlášení je zveřejněn na webu ČZU.
(4) Pro ověřování znalostí studentů (zkoušky a zápočty) je třeba využívat především distanční
metody (tzn. elektronické testování např. v prostředí Moodle, hodnocení na základě
odevzdaných úkolů a dokumentů, videomeetingy např. v prostředí MS Teams apod.).
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(5) V nezbytně nutných případech a s maximálně přípustným počtem 5 osob a za podmínek
uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku jsou také přípustné kontaktní formy zkoušky. Při využití
této formy je třeba:
a) zachovat bezpečný odstup mezi jednotlivci (min. 2 m),
b) dodržet požadavky na používání ochranných pomůcek zakrývajících nos a ústa (roušky
nebo respirátory),
c) zajistit, aby se jednotlivé skupiny studentů nepotkávaly v místě, kde probíhá zkouška
(tzn. stanovit větší časové rozestupy mezi jednotlivými aktivitami a zajistit individuální
vstup studentů do budov a místností a jejich odchod z budov, vstup a odchod z budov
ČZU je možný pouze v přítomnosti příslušného zaměstnance ČZU, který aktivitu
organizuje),
d) zajistit prostředky pro dezinfekci v místě konání zkoušky.
(6) V rámci výše vymezených podmínek (tzn. zejména max. 5 osob) a při zachování všech
bezpečnostních opatření lze také realizovat individuální konzultace a aktivity v laboratořích.
(7) Za dodržení všech výše uvedených podmínek odpovídá organizátor těchto aktivit (zkoušející
nebo vyučující z řad akademických pracovníků), za dodržení podmínek uvedených odst. 3
tohoto článku je odpovědný student, za zajištění dezinfekčních prostředků odpovídá
fakulta/institut.
(8) O době přítomnosti jednotlivých osob (studentů i pracovníků) je třeba vést evidenci na každé
fakultě a institutu.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
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