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ROZHODNUTÍ Č. 7/2020 

K ORGANIZACI VÝUKY V ZIMNÍM SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 
2020/2021 NA VUT  

 

V návaznosti na:  

• nepříznivý vývoj krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeného novým 
koronavirem SARS-CoV-2, 

• vydaný Metodický pokyn Národního akreditačního úřadu ze dne 27. 8. 2020 ve znění jeho 
aktualizace ze dne 14. 9. 2020 (dále jen „Metodický pokyn NAÚ“), a 

• zahájení výuky akademického roku 2020/2021, 
vydává rektor Vysokého učení technického toto rozhodnutí ke zvláštním pravidlům organizace výuky 
v zimním semestru akademického roku 2020/2021. 

 
Článek 1 

Zahájení semestru  
1. Výuka v zimním semestru bude zahájena v souladu s Časovým plánem akademického roku dne 21. 9. 

2020. 
2. Nejpozději do 25. 9. 2020 ukládám orgánům fakult a vysokoškolských ústavů rozhodnout a ve svém IS 

zveřejnit, které předměty, příp. části předmětů, nelze s ohledem na míru rizika uskutečňovat prezenční 
formou výuky. U těchto předmětů či jejich částí orgány fakult a vysokoškolských ústavů rozhodnou o 
vyučování bezkontaktním způsobem včetně definování tohoto způsobu.  

3. Má se za to, že přednášky nelze s ohledem na míru rizika uskutečňovat formou kontaktní výuky 
s účinností od 28.9.2020. 
  

Článek 2 
Zvláštní pravidla organizace výuky 

1. Pokud z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státní správy, anebo jiné objektivní příčiny definované 
Metodickým pokynem NAÚ nebude možná osobní přítomnost většího počtu studentů z nejméně 
jednoho studijního programu, studijní skupiny nebo předmětu ve výuce, může být studentům 
konkrétního studijního programu, studijní skupiny nebo předmětu poskytnuto vzdělávání jiným než 
prezenčním způsobem. O tomto způsobu vzdělávání rozhodne děkan nebo jím pověřený vedoucí 
zaměstnanec organizační jednotky fakulty nebo vysokoškolského ústavu. 
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2. O vzdělávání podle čl. 2 odst. 1 tohoto rozhodnutí může rozhodnout děkan nebo jím pověřený vedoucí 
zaměstnanec organizační jednotky fakulty nebo vysokoškolského ústavu rovněž v případě, že 
prezenční výuku za standardních podmínek zajišťuje zaměstnanec, u kterého je riziko velmi vážného 
průběhu onemocnění COVID-19 a který nemůže být při prezenční výuce trvale zastoupen.  

3. Vzdělávání podle čl. 2 odst. 1 uskutečňuje fakulta nebo vysokoškolský ústav tak, aby byly naplněny cíle 
akreditovaného studijního programu nebo vyučovaného předmětu v míře odpovídající okolnostem 
s přihlédnutím k Metodickému pokynu NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a 
kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021.  

4. O změnách ve způsobu vzdělávání jsou studenti informováni prostřednictvím IS VUT a IS jednotlivých 
fakult/součástí.  
 
 

Článek 3 
Zrušovací a závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Článek 6 Rozhodnutí č. 6/2020. 
 

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

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. rektor 
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