USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU ČZU
DNE 22. ZÁŘÍ 2020

Krizový štáb ČZU se na svém zasedání dne 22. 9. 2020 přijal následující usnesení:
Zajištění podmínek výuky – studenti a pedagogové
Krizový štáb ČZU informuje o aktualizovaném rozhodnutí rektora 21/2020 – Zajištění podmínek studia a výkon práce na ČZU
od 21. 9. 2020, které stanovují zahájení výuky v novém AR plně distančním studiem. Předpis stanovuje další podmínky
postupu děkanům a garantům předmětů a apeluje na vedení fakult, institut a celou akademickou obec, aby se řídila
stanovenými podmínkami, které splňují aktuálně platná mimořádná opatření vydaná nadřízenými orgány ČR. Informace o
aktualizovaném RR 21/2020 byla zaslána Kolegiu rektora, tajemníkům fakult a proděkanům pro pedagogickou činnost.
Studenti tuto informaci obdrželi prostřednictvím hromadného emailu (21. 9. 2020) s podrobnými informace o zahájení
nového AR. Krizový štáb doporučuje všem studentům využívat pro řešení studijních záležitostí vzdálené nástroje komunikace
(tj. email, telefonické spojení).

Zajištění podmínek pro pobyt studentů - cizinců
Krizový štáb ČZU žádá, v souladu s mimořádným opatřením, studenty cizince a zaměstnance cizince, aby po příjezdu na ČZU,
resp. kolej, zde vyčkali po dobu nezbytně nutnou, a to do předložení negativního testu na SARS-CoV2. V případě pozitivního
testu budou přeložení na izolační pokoj. Studenti by měli povinně mít pojištění zahrnující náklady na onemocnění Covid-19.
Krizový štáb požaduje od fakult, vytvoření tzv. „hot line“, které budou dle doporučení fungovat v po-pá 8-20 h.

Podmínky výkonu práce
Rektor svým rozhodnutím dává možnost děkanovi, popř. vedoucímu součástí ČZU nařídit dle aktuálních podmínek a možností
výkon práce z domova. Krizový štáb v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR a rozhodnutím rektora žádá a apeluje na
všechny zaměstnance a studenty, aby vyplnit Dotazník COVID-19 v případě návratu ze země mimo uvedený seznam zemí
s nízkým rizikem nákazy.

Podmínky Kolejí a Menzy
Krizový štáb ČZU konstatuje, že Koleje ČZU jsou připravené na příjezd studentů a v souladu s opatřeními jsou vymezeny dvě
kategorie pokojů, tj. karanténní a izolační. Ředitelka KaM vydala Metodický pokyn pro upřesňující pravidla a postupy pro
zajištění podmínek na kolejích ČZU v případě výskytu nemoci Covid -19. Provoz menzy je v souladu s aktuálními mimořádnými
opatřeními, upravující hygienická opatření (tj. desinfekce, vzdálenosti, vydávání příborů k jídlu, a další). Krizový štáb
konstatuje, že v případě zhoršující se epidemiologické situace bude provoz menzy uzavřen.

Zajištění podmínek provozů a součástí ČZU
Krizový štáb ČZU konstatuje, že další součásti a provozy ČZU jsou opatřeny bezpečnostními pravidly.
Zejména se týká provozu KTV, které s určitými hygienickými opatřeními (dle MO MZ ČR) aktuálně nemusí omezovat provoz,
v případě zhoršujících se podmínek má KTV připravený plán převést své aktivity v určité míře do venkovních prostor.
Prodejna v Menze, dlouhodobě a nepřetržitě udržuje doporučená hygienická opatření a nyní zahajuje prodej jednorázových
roušek, dostupné jsou také desinfekce.
Knihovna zajišťuje svoji činnost dle platných opatření, kterými jsou především hygienická pravidla a doporučení, tzn, že provoz
a chod knihovny není významně omezen.
Farmářský stánek u střediska (FAPPZ) byl seznámen s aktuálními opatřeními, které zajistila a zajišťuje fakulta.

Bezpečnostní opatření
Krizový štáb konstatoval, že odbor bezpečnosti důkladně monitoruje situaci a dodržování daných opatření a je v úzkém
kontaktu s fakultami a ostatními součástmi ČZU. Krizový štáb ČZU konstatuje, že aktuálně ČZU disponuje dostatečným
množstvím hygienických potřeb a desinfekce napříč celou ČZU.
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Závěr
Nastavení hygienických opatření odpovídá aktuálně platným nařízením a mimořádným opatřením daných nadřízenými
orgány státní správy.
ČZU k 22. 9. 2020 disponuje dostatečným množstvím ochranných prostředků, tj. různé druhy roušek, respirátorů, gelů a
dalších desinfekčních prostředků.
ČZU má v souladu s MO MZ ČR zajištěné karanténní a izolační pokoje na kolejích ČZU.
ČZU zajišťuje prodej ochranných pomůcek (zejména roušky, desinfekce) v obchodě ČZU (Menza) pro studenty
i zaměstnance.
Studenti i zaměstnanci obdrželi informace o aktuálních opatřeních na ČZU (rozhodnutí rektora, email, webová stránka,
intranet, sociální sítě, informace předané vedení fakulty).
Krizový štáb ČZU zřizuje emailovou schránku pro sdílení podnětů a zkušeností, která bude uvedená na webu Aktuálně COVID19.
V Praze dne 22. 9. 2020

Zapsala: Ing. Iva Hrabánková, Ph.D.
Schválil: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
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