METODICKÝ POKYN K ZAJIŠTĚNÍ STUDIA

Zajištění podmínek studia od 25. 5. 2020
s ohledem na pandemii koronaviru
Článek 1
Preambule
(1) Za účelem zamezení šíření nákazy koronavirem a na základě rozhodnutí rektora č. 15/2020 a
v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 18. května 2020 č. 555 k vydání některých
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví jsou tímto metodickým pokynem stanoveny
doporučená pravidla a postupy pro zajištění podmínek studia na ČZU.

Článek 2
Podmínky osobní přítomnosti na ČZU
(1) V souladu s čl. 2 odst. 3 rozhodnutí rektora č. 15/2020 nadále platí, že pro ověřování znalostí
studentů i výuku se doporučuje využívat především distanční metody. Kontaktní formy studia
by měly být výjimečné, jsou však možné za dodržení následujících podmínek.
(2) Fyzická přítomnost studentů při studiu na ČZU nesmí přesáhnout 15 studentů ve skupině (toto
omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe).
(3) Osoby účastnící se kontaktní formy studia by měly dodržet následující požadavky:
a. nemají akutní zdravotní potíže odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
b. provedou dezinfekci rukou dezinfekčními prostředky zajištěnými ze strany ČZU,
c. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
d. student poskytne dle pravidel příslušné fakulty (fakulta čestné prohlášení nemusí
požadovat) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
e. dodržovat požadavky na používání ochranných pomůcek zakrývajících nos a ústa (tzn.
roušky, respirátory, ústenky, šátky apod.), vyjma případů, kdy počet osob (tzn. jak
studentů, tak vyučujících apod.) v místnosti nepřesáhne 15 a rozestup mezi osobami
bude alespoň 1,5 metru (v takovém případě student, účastník přijímacího řízení,
akademický pracovník, člen zkušební komise pro státní zkoušky a přijímací zkoušky
není povinen používat ochranné prostředky dýchacích cest).
(4) Za dodržení stanovených 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.
(5) O době přítomnosti jednotlivých osob (studentů i pracovníků) je se doporučuje vést evidenci
na každé fakultě a institutu.
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Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Metodický pokyn je vydán na základě rozhodnutí rektora č. 15/2020.

V Praze dne 25. května 2020
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