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PODMÍNKY STUDIA V KONTEXTU PANDEMIE COVID-19  
V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A PROGRAMECH CŽV NA IVP  

PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Nařízení ředitele č. 8/2020 Podmínky studia v kontextu pandemie COVID-19 v bakalářských 
studijních programech a programech CŽV na IVP pro akademický rok 2020/2021 (dále jen „nařízení 
ředitele“) je interním předpisem Institutu vzdělávání a poradenství (dále jen IVP) vydaným v souladu 
s Rozhodnutím rektora 21/2020, které vychází z obecně závazných právních předpisů, zejména 
z mimořádných ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví. 

(2) Předmětem nařízení ředitele je zahájení a organizace výuky na IVP, které specifikuje a doplňuje 
Rozhodnutí rektora 21/2020 včetně jeho přílohy, tj. metodického pokynu. Dále nařízení ředitele 
vychází z Doporučení rektorátu, které se opírá o stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální 
epidemické situace v ČR, viz https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti. 

 

Článek 2 
Hygienická opatření 

(1) Všechny osoby (studenti, zaměstnanci a ostatní přítomné osoby v prostorách IVP) budou 
dodržovat následující opatření: 

a) vstup a pohyb v prostorách IVP pouze: pokud jsou bez akutních zdravotních potíží 
odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění; pokud nemají v daném čase nařízeno 
karanténní opatření nebo izolaci; pokud si desinfikovali ruce desinfekčními prostředky; 

b) pohyb a pobyt v prostorách IVP je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest 
(nos, ústa), které brání šíření kapének (ústenka, rouška, respirátor apod.); 

c) v případě, že studenti nebo zaměstnanci pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin 
na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-
19 (viz aktuální informace, zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-
nakazy/), jsou povinni bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto 
skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem: 

§ krajské hygienické stanici;  

§ a zároveň ČZU prostřednictvím formuláře dostupného na 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Uhq8iH8Gka5f6xb1TXzQbmNYj
Zb2SlLnIDdlFYF0xZUOUdLMTVNSTc2MVhGWk9JT0VUWktKTU1WNS4u 
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§ dále se bezodkladně na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 
a výsledek tohoto testu předložit na studijní oddělení (v případě studenta), oddělení 
mezinárodních vztahů (v případě studenta cizince, např. i Erasmus) a svému nadřízenému  
(v případě zaměstnance); 

§ v případě cizince je uložena povinnost podrobit se druhému RT-PCR testu na přítomnost 
SARS CoV-2, a to po 14 dnech od vstupu na území České republiky. 

(2) Kontaktní osobou pro nahlašování, viz článek 2, odst. 1 je: v případě studentů vedoucí studijního 
oddělení Ing. Tereza Popovičová, v případě zaměstnanců zástupkyně ředitele pro studijní  
a pedagogickou činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D. 

(3) Aktuální informace ohledně pandemie jsou dostupné na webové stránce AKTUÁLNĚ COVID-19, 
zde: https://aktualne.czu.cz/cs/?utm_source=czu&utm_medium=banner&utm_campaign=cov; dále 
budou studenti včas informováni prostřednictvím studentských emailů. 

 

  Článek 3 
Formy studia  

(1) Za příznivé epidemické situace probíhá výuka standardně, tj. podle akreditované formy výuky  
(tj. prezenční výuka a kombinovaná výuka). 

(2) V případě nepříznivé epidemické situace probíhá tzv. hybridní výuka, tj. kombinace prezenční 
výuky (za přítomnosti studentů na IVP) s distanční výukou (tedy výukou „na dálku“). Ředitel IVP 
rozhodl o zavedení hybridní výuky takto: 

a) hybridní výuka bude realizována v případě, že podíl studentů v karanténě (včetně izolace) 
dosáhne více jak 30 % po dobu více než 2 týdnů; 

b) hybridní výuka bude realizována ve variantě: přednášky online, cvičení kontaktně 
v prostorách IVP podle doporučeného počtu osob ve skupině dle aktuálního hygienického 
opatření; cvičení je možné uskutečnit také tzv. blokovou výukou na konci semestru nebo 
podle domluvy s vyučujícím; 

(3) V případě zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce se realizuje distanční výuka v plném 
rozsahu (přednášky, cvičení), kromě výjimek které specifikuje místně příslušná hygienická stanice. 

 

Článek 4 
Platformy výuky 

(1) K uskutečňování výuky s distančními prvky se využívá e-learning, konkrétně platformy  
LMS Moodle a MS Teams. 

(2) LMS Moodle umožňuje sdílet studijní materiály dle pravidel e-learningu, dále je používán 
k zavěšování úkolů, jejich oprav a hodnocení, v případě zápočtů a zkoušek se doporučuje využít 
testování v Moodlu. 

https://aktualne.czu.cz/cs/?utm_source=czu&utm_medium=banner&utm_campaign=cov
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(3) MS Teams prioritně slouží k online přenosu výuky, umožňuje i nahrávání přednášek a skupinovou 
online práci studentů, má k dispozici i úložiště pro studijní materiály. 

Článek 5 
Podmínky ukončení předmětů 

(1) Garanti předmětů stanoví podmínky ukončení předmětů pro zápočet a zkoušku a tuto 
skutečnost garanti nebo vyučující oznámí studentům nejpozději do 11. října 2020. Zároveň tyto 
podmínky vyvěsí v Moodlu. 

(2) Podmínky výuky budou upraveny tak, aby byly splnitelné i při formě distanční nebo hybridní 
výuky, a to následovně: 

§ zvýší se podíl povolené absence na výuce (např. 3 absence pro studijní programy v prezenční 
formě výuky, adekvátní % podíl absence pro studijní programy v kombinované formě výuky 
podle počtu tutoriálů rozvržených v rozvrhu); 

§ umožní se tzv. náhradní plnění, tedy dodatečné úkoly v případě překročení tolerované 
absence; 

§ náhradní plnění neznamená nahrazení celého rozsahu výuky, v případě znatelného 
překročení absence, bude student opakovat předmět; garant přesně vymezí, kolik absencí by 
vedlo k opakování předmětu. 

Článek 6 
Povinnosti studentů 

(1) Studenti se smí účastnit fyzicky výuky, pouze pokud jsou bez akutních zdravotních potíží 
odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Studenti musí dodržovat hygienická opatření 
uvedená v článku 2. 

(2) Studenti mají povinnost používat studentské e-maily a reagovat na sdělení v nich uvedená. 

(3) Studenti jsou povinni být aktivní na výuce podle rozvrhu, a to buď v kontaktní výuce ve třídě, 
nebo distančně na online výuce, kromě stanovené povolené absence. MS Teams eviduje účast. 

(4) Pokud student nesplní podmínku fyzické účasti na studiu, je povinen kontaktovat vyučujícího za 
účelem zajištění tzv. náhradního plnění za absenci. 

(5) Studenti pravidelně sledují aktuální informace na webu IVP a webu ČZU AKTUÁLNĚ COVID-19. 

 

V Praze 23. září 2020 

Ing. Karel Němejc, Ph.D., v. r. 
pověřený ředitel IVP ČZU 

Zpracovala: 

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D. 
Zástupce ředitele pro studijní a pedagogickou činnost 


