
 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 14/2020 

 

Rozvržení a podmínky účasti na prezenčních formách výuky v prostorách fakulty pro 
vyučující a studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 

programu. 

 

1) Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č. 
2/2020 se zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole s výjimkou 

 

a) individuální návštěvy knihoven a studoven; 

b) individuální konzultace; 

c) zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob; 

d) laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob; 

e) klinickou a praktickou výuku a praxi. 

 

2) Podle bodu 1a, 1b a 1d je přítomnost studentů a vyučujících při studiu v prostorách budovy 
fakulty umožněna v nezbytných případech formou ateliérové tvorby za přítomnosti nejvýše 15 
osob. Dále jsou v nutných případech umožněny individuální konzultace a návštěva knihovny. 
Nutnost prezenční výuky v ateliérech respektive formou individuálních konzultací je na uvážení 
garanta/vyučujícího. V ostatních případech musí výuka probíhat online. 

 

3) V případě ateliérové výuky bude z důvodů ochrany zdraví a udržení chodu FA VUT 
přítomnost vyučujících a studentů v prostorách fakulty prostorově rozvržena. Cílem je 
minimalizovat riziko přenosu virové infekce a v případě nákazy snížit počet členů akademické 
obce umístěných do karantény. Vyučujícím ateliérů jsou přiděleny ateliérové místnosti, ve 
kterých zajistí pobyt maximálně 15 osob a za dodržení dalších hygienických opatření 
následovně: 

 

Pondělí: V ateliérech je umožněna přítomnost studentům 2., 3., 4. a 5. ročníku. 

Úterý: V ateliérech je umožněna přítomnost studentům 1. a 6. ročníku. 

Středa: V ateliérech je umožněna přítomnost studentům 6. ročníku. 

Čtvrtek: V ateliérech je umožněna přítomnost studentům 2., 3., 4. a 5. ročníku. 

Pátek: V ateliérech je umožněna přítomnost studentům 1. a 6. ročníku 

 

4) V případě, že kapacita přidělených místností přestane dostačovat, případně nebude možné 
dodržet požadovaná hygienická opatření, upozorní vyučující kdykoliv v průběhu proděkana 
pro studium. 

 

5)  Všichni, kdo se účastní výuky, musí mít po dobu jejího trvání ochranné prostředky 
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, 
které brání šíření kapének. Při vstupu do místnosti každý z účastníků výuky provede dezinfekci 
rukou. 

 

6) Ochranné prostředky dýchacích cest je nutné používat i při pohybu ve všech společných 
prostorách fakulty. Ve společných prostorách jsou zaměstnanci, studenti a další osoby dále 
povinni dodržovat maximální možné odstupy od dalších osob. 

 

7) Další hygienická doporučení: 

 



 

 

 

 

a) Při pobytu ve výukové místnosti se snažte držet odstup od ostatních. 

b) Často větrejte. 

c) Snažte se co nejvíce omezit dobu pobytu více lidí v jedné místnosti a  čiňte jen 
 nejnutnější aktivity, které není možno dělat vzdáleně. 


