ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU ČZU
DNE 1. ŘÍJNA 2020

Krizový štáb ČZU se na svém zasedání dne 1. 10. 2020 přijal následující usnesení:
Zajištění podmínek výuky – studenti a pedagogové
Krizový štáb ČZU konstatuje, že stanovené podmínky pro výuku na ČZU jsou i po vyhlášení nových mimořádných opatřeních
v souladu s aktuálně platnými závaznými právními předpisy zejména MZ a KHS.
Krizový štáb apeluje na garanty studijních předmětů nejpozději, aby nejpozději do 11. 10. 2020 definovali, zda výuka v daném
předmětu (nebo její část) musí být prováděna za osobní přítomnosti studentů a vyučujícího, či je možné ji provádět i nadále
distančně a stanovili podmínky a průběh výuky jednotlivých studijních předmětů a tyto sdělili studentům prostřednictvím
univerzitního e-mailu. Současně členové krizového štábu připomněli děkanům, aby v souladu s aktuálně platnými opatřeními
a v souladu s doporučeními garantů předmětů svým rozhodnutím určí okruh předmětů a jejich podmínky výuky prezenční
formou.

Zajištění podmínek pro pobyt studentů - cizinců
Krizový štáb informuje o počtu zahraničních studentů v rámci Erasmu, kterých je na ČZU přibližně 150.

Podmínky výkonu práce
Krizový štáb zdůrazňuje, že dle podmínky výkonu práce jsou ošetřeny rozhodnutím rektora č. 21/2020 – Zajištění podmínek
studia a výkon práce na ČZU od 21. 9. 2020, která stanovují pravidla a opatření dle nařízení KHS z 18. 9. 2020 a mimořádných
opatření MZ ČR. Rozhodnutí rektora dává možnost děkanovi, popř. vedoucímu součástí ČZU nařídit dle aktuálních podmínek
a možností výkon práce z domova. Pro všechny zaměstnance platí i nadále doporučení vyplnit dotazník v případě návratu ze
země mimo uvedený seznam zemí s nízkým rizikem nákazy a současně při potvrzeném pozitivním testu.

Provoz Kolejí a Menzy
Krizový štáb ČZU konstatuje, že provoz menzy je v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními, upravující hygienická
opatření (tj. desinfekce, vzdálenosti, vydávání příborů k jídlu, a další) a od 5. 10. 2020 budou upraveny hygienické podmínky
v menze dle mimořádného opatření, které omezuje počet osob ve stravovacích provozech. 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 týkají KTV, které s určitými hygienickými opatřeními (dle MO MZ ČR) aktuálně omezení počtu osob v místnostech.
Knihovna zajišťuje svoji činnost dle platných opatření, kterými jsou především hygienická pravidla a doporučení, tzn., že
provoz a chod knihovny není významně omezen.

Bezpečnostní opatření
Krizový štáb ČZU stále sleduje výskyt koronaviru na ČZU a dle informací zaslaných studenty a zaměstnanci, může konstatovat,
že situace na ČZU je uspokojivá. ČZU má i nadále dostatek zásob hygienických potřeb a desinfekce napříč celou ČZU. Krizový
štáb informuje o zvýšeném dohledu Odboru bezpečnosti na kolejích, v zájmu eliminace různých rizikových událostí typu
společenských akcí apod.

Závěr
Krizový štáb ČZU odkazuje studenty i zaměstnance na aktualizovanou webovou stránku Aktuálně Covid, která má již
aktualizovanou anglickou mutaci. Současně Krizový štáb ČZU informuje o doplnění odkazu na eRoušku na webu Aktuálně
COVID.
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Nastavení hygienických opatření odpovídá aktuálně platným nařízením a mimořádným opatřením daným nadřízenými orgány
státní správy.
ČZU k 1. 10. 2020 disponuje dostatečným množstvím ochranných prostředků, tj. různých druhů roušek, respirátorů, gelů a
dalších desinfekčních prostředků.
ČZU má v souladu s MO MZ ČR zajištěné karanténní a izolační pokoje na kolejích ČZU.
Je zajištěn 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).
Pracoviště rektorátu organizují svoji činnost vždy ve dvou skupinách, aby byla zajištěna kontinuita jejich práce v případě, že
bude některému z pracovníků a jeho kolegům nařízena karanténa.

V Praze dne 1. 10. 2020

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