Zápis č. 1/2020-2021 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 8. 9. 2020, 15.00 h, MS Teams
Přítomni: kolegium, vedoucí kateder a ústavů, doc. Průchová, dr. Myška, dr. Ruban, dr.
Kliková
Omluveni: doc. Skulová, doc. Jančářová, doc. Polčák
Nepřítomnost: doc. Kosař, dr. Dobrovolná
Program:
1. Výuka v podzimním semestru 2020
2. Diskuze, dotazy
1.Výuka v podzimním semestru 2020
Děkan uvítal přítomné na mimořádné distanční PVK. Představil jediný bod programu,
organizace výuky v podzimním semestru akademického roku 2020/2021.
V úvodu uvedl, že režim výuky upraví pokynem PrF MU, který bude vydán v nejbližších dnech.
Děkan sdělil, že cílem PVK je prodiskutovat a upravit režim výuky na PrF s přítomnými
vedoucími a garanty tak, aby byl funkční. Zmínil, že organizace výuky vychází z aktuální
epidemické situace a je v souladu s Rozhodnutím rektora č. 8/2020. Informoval přítomné o
situaci na PrF v Olomouci, která plánuje výuku po celý podzimní semestr plně distanční a PrF
v Praze, která zatím žádné velké změny neplánuje.
Dále děkan informoval o výstupech z mimořádného zasedání KD ze dne 4/9/2020, kterými
byla stanovena základní pravidla pro přednášky, semináře, PVP, konzultace, výuky
zahraničních studentů i dalších typů studií, kurzů a programů na PrF viz Zápis z KD č. 1/20202021 ze dne 4/9/2020. Tento zápis přítomní obdrželi předem k podrobnému seznámení.
KD rozhodlo, že všechny přednášky budou po celou dobu podzimního semestru
převedeny na distanční formu, a to podle daného rozvrhu výuky. Garant studijního předmětu
může rozhodnout o výjimce stanové formy přednášky dle počtu zapsaných studentů.
Semináře budou probíhat prezenčně dle rozvrhu, nedopadá na ně pokyn rektora (limit 50
osob), účast je povinná. Studenti mají možnost se v případě onemocnění účastnit
(„teleprezence“) v tzv. „sběrném on-line semináři“, který proběhne s cca týdenním zpožděním.
On-line semináře budou rovněž rozvrhovány. Pokud ani tady účast nebude možná, bude
studentovi uloženo náhradní plnění. Děkan poukázal na nutnost uložení studijních materiálů a
interaktivní osnovy v ISu.
V případě zhoršené epidemické situace (červená barva univerzitního epidemického semaforu)
bude výuka převedena plně do distanční formy výuky. Plně distanční forma bude v takovém
případě probíhat rovněž dle rozvrhu výuky. Děkan také hovořil o nutnosti zajištění zástupů,
tzv. stínování vyučujících, pro případ náhlého výpadku ze zdravotních důvodů.
Následně proběhla podnětná a konstruktivní diskuze, vedoucí a garanti také kladli vedení
fakulty technické dotazy týkající se plánovaného režimu a zazněla stanoviska k současnému
stavu a ochranným pomůckám.
2.Diskuze, dotazy
Proděkan Radvan sdělil, že konečný stav předmětů pro zahraniční studenty bude znám
během 2 týdnů.
Proděkan Sehnálek nabídl školení k on-line výuce, která se budou konat 17/9 a 22/9, vždy
ve 13.30 h., vyučující budou informováni.
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Doc. Křepelka hovořil k epidemické situaci a mimo jiné o důležitosti zavedení správných
studijních návyků pro další studium u studentů prvních ročníků.
1. Může garant rozhodnout, že PVP bude on-line?
Ano, v přiměřeném rozsahu, studenti s tím musí být seznámeni předem.
2. Může on-line skupina na konci semináře psát on-line test (celoročníková práce)?
Ano, garant musí studenty s podmínkami seznámit předem.
3.Jak se bude technicky rozvrhovat on-line skupina?
Rozvrh aktuálně připravuje Mgr. Pavliňák, bude k dispozici do konce tohoto týdne.
4. Existují doporučení pro organizaci zkoušení?
Budou platit stejná pravidla jako na jaře 2020, bude možné zkoušet písemně i ústně pomocí
distančních nástrojů.
5. Dřívější kurzy určené pro studenty programu Erasmus jsou zpřístupněny i pro tuzemské
studenty a v této chvíli jsou již naplněny. K dnešnímu dni není známo, kolik přijede
zahraničních studentů. Má vyučující pravomoc žádosti o výjimky odmítnout vzhledem
k omezené kapacitě?
Ano, zamítnutí je možné.
6. Vyučující se považuje za osobu ohroženou vyšším rizikem nákazy. Jak se má řešit jeho
případný nesouhlas s kontaktní výukou?
(Dr. Horecký doplnil, že dle zákoníku práce je Zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce,
o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo
zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné
posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.).
Zaměstnancům, kteří se rozhodli důvodně a prokazatelně postupovat dle § 106 odst. 2
zákoníku práce, přidělí vedoucí pracoviště práci v režimu home office v rozsahu odpovídajícím
jejich pracovnímu úvazku. Jestliže není možné přidělit práci ve srovnatelném rozsahu,
nastupují překážky v práci na straně zaměstnavatele.
7. Bude jednotné místo pro omlouvání studentů se symptomy virového onemocnění, třeba
na studijním oddělení?
Centrální evidování omluv je z kapacitních důvodů nereálné, evidence zůstává na katedrách
a nahrazování výuky stanovuje garant předmětu.
8. Bude se náhradní on-line skupina a náhradní plnění týkat pouze „covid-studentů“ nebo i
nemocných z jiných důvodů?
On-line náhradní skupina se týká všech studentů.
9. Jsou lhůty, do kdy čekat na omluvu studenta z pohledu garanta předmětu?
Ano, je to právě termín sběrného on-line semináře, pak náhradní plnění. Termín náhradního
plnění určuje garant studijního předmětu, případně vyučující, stejně jako jeho náplň.
10. V zápisu je uvedena možnost nahrazování seminářů, což může způsobit problém s počtem
studentů – více jak 50 osob současně.
Garant předmětu může zcela vyloučit nahrazování – studenti musí být informováni předem.
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11. Jak evidovat „stínování“ v evidenci pracovní doby?
V evidenci pracovní doby se zaznamenává odvedená výuka. Stínování je součástí pracovní
doby rozvrhované vyučujícím.
Děkan poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci.

Schválil: doc. Škop
Zpracovala: ing. Hrušková
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