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ROZHODNUTÍ DĚKANA FF JU Č. 06  
 

k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru 
 
 

  
 
čj.: DFF/15/20 

 
 
Na základě Usnesení vlády České republiky č. 537 a Rozhodnutí rektora JU o mimořádných 
opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru č. R 431 vydávám následující opatření:  

 
1. Ruší se studijní aktivity vyžadující přítomnost studentů v prostorách JU, s výjimkou aktivit 

do max. počtu 15 studentů ve skupině.  

 

2. Uchazeči o studium, studenti/studentky, vyučující, zkoušející a další osoby, jejichž 
přítomnost je pro zajištění průběhu těchto studijních aktivit nezbytná, jsou přitom povinni 
dodržovat všechna opatření specifikovaná v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.  
 

3. Doporučuje se prezenčně realizovat pouze ty výukové aktivity, které není možné vhodným 
způsobem nahradit distančními formami.  

 

4. Pokud nebyl nový režim výuky nastaven již dříve, vyučující formou hromadného e-mailu 
prostřednictvím IS STAG nebo jiným obvyklým způsobem sdělí studentům zapsaným na 
předmětu, zda a případně jakým způsobem a ve kterých dnech a časech bude prezenční 
výuka do konce výukového období realizována. V případě, že bude plán výuky odlišný od 
dříve zveřejněného rozvrhu, provedení změn v rozvrhu koordinuje proděkan pro studium, 
aby bylo zajištěno optimální nastavení režimu výuky a dodržení odpovídajících hygienických 
podmínek.  
 

5. V případě, že se student prezenční formy výuky za nově stanovených podmínek z důvodu 
epidemie covid-19 nemůže nebo nechce účastnit, může vyučujícího požádat o stanovení 
náhradního způsobu splnění studijních povinností v souladu s čl. 10 odst. 6 Studijního 
a zkušebního řádu JU. V případě, že vyučující této žádosti nevyhoví, nebo v případě, že 
student nebude s náhradním způsobem splnění studijních povinností souhlasit, student 
může požádat o dodatečné zrušení zápisu daného předmětu v souladu s rozhodnutím 
rektora č. R 423 o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 2019/2020.  
 

6. Všechny formy kontroly a hodnocení studia (zápočet, kolokvium, zkouška) budou 
probíhat v souladu s Metodickým pokynem k provádění kontroly a hodnocení studia po 
dobu trvání omezení vyplývajících z epidemie onemocnění covid-19, který je součástí 
tohoto rozhodnutí (příloha č. 3).  
 

7. Za organizaci distanční kontroly studia odpovídá ředitel ústavu, metodické vedení 
poskytuje proděkan pro studium. 
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8. Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia proběhnou 

prezenční formou v termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku 
2019/2020. Součástí harmonogramu SZZ musí být přesný časový harmonogram 
specifikující konkrétní čas zkoušení jednotlivých studentů. Zhodnocení a vyhlášení výsledků 
zkoušky se děje ihned po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém rozmezí. Všichni 
zúčastnění jsou povinni dodržovat všechna opatření specifikovaná v příloze č. 1 tohoto 
rozhodnutí. 
 

9. Pracovní cesty zaměstnanců FF JU, které nejsou v rozporu s nařízeními a doporučeními 
příslušných státních orgánů, se povolují. 
 

10. Praxe studentů FF JU se povolují, nejsou-li v rozporu s mimořádnými opatřeními 
souvisejícími s epidemií koronaviru. Nemůže-li kvůli těmto opatřením student(ka) praxi 
absolvovat stanoveným způsobem či ve stanoveném rozsahu, bude situaci řešit 
individuálně s vyučujícím předmětu, v jehož rámci praxi absolvuje. 
 

11. Termín pro odevzdání potvrzené žádosti k vykonání souvislé pedagogické praxe 
studenta/ky FF JU, stanovený Opatřením děkana č. 1/2017, čl. 3, odst. 3, se posouvá na 
31. srpna. Potvrzenou žádost je možné předat elektronicky, a to zasláním oskenované 
žádosti na emailovou adresu Mgr. Aleny Proškové, Ph.D. (aproskova@ff.jcu.cz). 
 

12. Promoce pro absolventy, stanovené dodatkem č. 2 k opatření děkana č. 03/2019, se 
uskuteční v náhradním termínu. 
 

13. Tímto rozhodnutím se ruší Rozhodnutí děkana FF JU č. 5 k aktuálnímu vývoji epidemie 
koronaviru ze dne 5. 5. 2020. 
 

14. Uvedená opatření platí do odvolání.  
 

15. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 19. 5. 2020.  
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 19. 5. 2020. 
 
 
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r. 
děkan 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
1. Instrukce k dodržování hygienických opatření v souvislosti s epidemií koronaviru 
2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
3.  Metodický pokyn k provádění kontroly a hodnocení studia po dobu trvání omezení vyplývajících 

z epidemie onemocnění covid-19 
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Příloha č. 1 

 
k ROZHODNUTÍ DĚKANA FF JU Č. 06  

 
k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru 

 
 
Studenti/studentky a vyučující musí dodržet následující opatření: 
 
Zdravotní stav:  

 do budovy FF JU mohou vstoupit pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové 
infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); nesmí přitom 
podléhat karanténě. 

 u vstupu do budovy proběhne povinná dezinfekce rukou, 
  
 studenti/studentky podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (příloha č. 2 tohoto rozhodnutí), které je k dispozici u vchodu do budovy; to 
předá vyučujícímu, jenž zajistí jeho archivaci na sekretariátu ústavu 

 všem osobám je zakázán pobyt a pohyb po budově FF JU bez ochranných prostředků 
dýchacích cest; tento zákaz neplatí pro studenty a akademické pracovníky při výukových 
aktivitách, konzultacích či zkoušení, pokud je mezi všemi zúčastněnými osobami zachován 
rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 studentů, 

 
Organizační opatření: 

 studenti/studentky se musí při příchodu do budovy a odchodu z budovy zapsat do knihy 
příchodů a odchodů, v budově se budou pohybovat jen po nezbytně nutnou dobu 

 je nutné zamezit tomu, aby se v jedné místnosti sešlo více než 15 studentů  
 na předem domluvené konzultace, zkoušky a na SZZ se studenti/studentky dostaví ve 

stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, 
 zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném 

časovém rozmezí, 
 po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu, 
 učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy 

jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 1,5 m); rozestupy je nutné dodržovat i ve 
společných prostorách.  

http://www.ff.jcu.cz/
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 

 

Já …............................................................................................................................................ 

(jméno, příjmení) 

 

datum narození: ........................................................................................................................ 

trvale bytem: ….......................................................................................................................... 

 

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky 
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.). 
 
Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 
 
 

V ....................................... 

Dne ................................ 

                                                                                               

……………………………………… 

                                                                                                   podpis 
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Metodický pokyn k provádění kontroly a hodnocení studia po dobu trvání omezení 
vyplývajících z epidemie onemocnění covid-19 

1. Termíny kolokvií a zkoušek za letní semestr zkoušející zveřejní v IS STAG dle čl. 16 odst. 3 a čl. 17 
odst. 2 SZŘ JU do 2. 5. 2020. Současně upřesní způsob realizace zápočtu, kolokvia či zkoušky 
(v poznámce v IS STAG lze např. uvést, že bude využit distanční způsob zkoušení v MS Teams, LMS 
Moodle apod.). Tyto podmínky se mohou lišit od podmínek uvedených v sylabu nebo zveřejněných 
před vyhlášením omezení vyplývajících z epidemie onemocnění covid-19. Vyučující nejsou povinni 
provádět kontrolu a hodnocení studia prezenčním způsobem. 

2. Student má právo využít opatření rektora č. R 423 o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 
2019/2020 a zápis předmětu na letní semestr si nechat zrušit, pokud za zveřejněných podmínek 
nehodlá zkoušku, zápočet nebo kolokvium konat. 

3. Pokud se student na termín přihlásí, projevuje tím vůli zkoušku, zápočet nebo kolokvium konat za 
zveřejněných podmínek. 

4. Jakmile je v IS STAG evidován pokus o vykonání zkoušky, zápočtu nebo kolokvia, student tímto 
pozbývá možnosti požádat o zrušení zápisu předmětu. 

5. V případě opravných termínů má student právo požádat vyučujícího o konání zkoušky, zápočtu 
nebo kolokvia jinou formou. V případě, že nedojde k dohodě, sporné případy řeší vedoucí příslušné 
katedry. 

6. Dojde-li v průběhu distančního ověřování výsledků studia k narušení průběhu zkoušky, zápočtu 
nebo kolokvia, vyučující rozhodne, zda daný pokus bude (pro jednoho nebo více studentů) anulován 
(studenti budou z termínu v IS STAG omluveni, jako by termín neproběhl, a budou moci využít 
zbývající volné termíny), nebo se studenty dohodne jiný způsob řešení (student dostane novou 
otázku, dojde k posunutí termínu apod.). Sporné případy řeší příslušný vedoucí katedry. Tímto není 
dotčena možnost sankcí dle disciplinárního řádu v případě prokazatelného porušení pravidel. 

 
 

České Budějovice, 24. 4. 2020. 
 
 
 
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. 
prorektor pro studium  


