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Na základě rozhodnutí rektora R 429 o mimořádných opatřeních v souvislosti
s epidemií koronaviru ze dne 24. 4. 2020 se ruší studijní aktivity vyžadující přítomnost
studentů v prostorách JU, s výjimkou aktivit do max. počtu 5 studentů. Všechny
zainteresované osoby jsou přitom povinny řídit se aktuálními nařízeními a
doporučeními vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odpovědnými
orgány.
Příprava na zkoušku probíhá distanční formou. Pedagogičtí pracovníci doporučují
studentům vhodné studijní materiály, které jsou nezbytné pro získání znalostí
potřebných pro úspěšné získání zápočtů a vykonání zkoušek.
Zkoušející vypíše termín zkoušky na určitý čas maximálně pro 5 studentů. Vyučující
na jednotlivých katedrách musí termíny zkoušek vzájemně koordinovat tak, aby se
minimalizoval vzájemný kontakt osob.
Vzhledem ke stávající mimořádné situaci nebude dodrženo ustanovení Studijního a
zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, čl. 17, odst. 2, a to
vypsání zkouškových termínů nejpozději 3 týdny před koncem výukového období
v semestru.
Student i zkoušející se smí dostavit ke zkoušce pouze v případě, že u sebe nepozorují
příznaky charakteristické pro virovou infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.). Je na osobní zodpovědnosti pedagoga i studenta, aby se
oba ke zkoušce dostavili pouze v případě, že nevykazují žádné výše uvedené příznaky
onemocnění COVID–19 ani nepodléhají karanténě.
Student i zkoušející je povinen chránit si horní cesty dýchací rouškou.
















Všichni studenti, akademičtí pracovníci a další návštěvníci evidují svůj příchod a
odchod v knize příchodů a odchodů, která je taktéž umístěna u vstupu do budovy.
Na konzultaci/zkoušku se student dostaví ve stanovený čas tak, aby se minimalizovalo
riziko šíření případné infekce.
Vyučující připustí ke konzultaci nebo zkoušce pouze studenty, kteří podepsali
prohlášení o bezinfekčnosti, a následně ho vhodili do schránky umístěné ve vstupním
prostoru budovy.
Pro konání zkoušek budou vyčleněny učebny mimo pracovny pedagogů tak, aby byla
minimalizována potřeba následné dezinfekce prostor.
Učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové
rozestupy mezi studenty i akademiky (minimálně 2 m). Rozestupy je nutné dodržovat
i ve společných prostorách.
Studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné k tomu určené místnosti, přičemž
budou respektovat výše uvedená hygienická pravidla. Tato místnost bude studenty
využívána také v době mezi písemnou a ústní částí zkoušky.
Po ukončení písemné části zkoušky zajistí zkoušející dezinfekci stolů a židlí, které
studenti použili, a učebnu vyvětrá. Zkouška další skupiny studentů může následovat
minimálně 30 minut po skončení předchozího zkoušení.
Zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne ihned po vyzkoušení studenta.
Studenti jsou povinni po vykonání zkoušky (po konzultaci) neprodleně opustit
budovu.
Prostory využívané pro konzultace a zkoušení budou častěji uklízeny firmou OLMAN.
Vedoucí kateder nahlásí čísla místností využívaných pro zkoušení studentů
p. Strobové.

Organizace konzultací a zkoušek – studenti končících ročníků






Dle upraveného harmonogramu akademického roku 2019/2020 je plánované
zkouškové období po letním semestru pro končící ročníky od 10. 5. do 30. 6. 2020.
Mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek za letní semestr je 31. 7. 2020.
Pedagogové zajišťující výuku končících ročníků vypisují termíny od 27. 4. 2020.
Vyučující zajistí vypisování dostatečného počtu zkouškových termínů i během
července.
Vyučující upozorní studenty na vypsané termíny hromadným e-mailem
prostřednictvím aplikace STAG.

Organizace konzultací a zkoušek – studenti 1. a 2. ročníků Bc. a 1. ročníků Mgr. studia



Dle upraveného harmonogramu akademického roku 2019/2020 se předpokládá
zahájení zkouškového období po letním semestru 25. 5. 2020.
Vyučující vypíší zkouškové termíny do STAGu do 2. 5. 2020.

Státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací
 Na základě rozhodnutí rektora R 429 o mimořádných opatřeních v souvislosti
s epidemií koronaviru z 24. 4. 2020, mohou na Jihočeské univerzitě probíhat SDZ a
obhajoby doktorských prací.
 Při jejich průběhu musí být dodržena výše uvedená hygienická opatření.
 Počet členů komise pro SDZ i pro obhajoby není omezen.
 SDZ i obhajoba jsou ze zákona veřejné. Pokud bude zájem dalších osob účastnit se
zkoušky nebo obhajoby, musí být tyto osoby v samostatné místnosti a průběh
zkoušky nebo obhajoby bude zprostředkován prostřednictvím audiovizuální techniky.

Provozní a odborné praxe
 Garanti praxí dohlédnou, aby si studenti zajistili podniky, kde budou absolvovat
praxe, případně jim se zajištěním praxe pomohou.
 Dle upraveného harmonogramu akad. roku 2019/2020 je plánované zkouškové
období po letním semestru od 25. 5. do 30. 9. 2020. Studentům se doporučuje
realizovat praxe především v měsících červenec a srpen, měsíce červen a září si
vyhradí pro konání zkoušek.
 Provozní a odborné praxe na Účelovém zařízení Čtyři Dvory mohou být zahájeny
od 27. 4. 2020.

……………..………………………….………
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

Zpracoval: Dr. Ing. Jaromír Kadlec

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

