
Zápis  č. 3/2020-2021 z mimořádného zasedání KD dne 23. 9. 2020 – MS Teams, 9.00 h  

Přítomni: 

děkan: doc. Škop, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: dr. Jurníková, doc. Koukal, doc.            
Fryšták, doc. Radvan, doc. Sehnálek, doc. Šilhán 

Program: 

1. Distanční výuka – kolegium 

Děkan, vzhledem k aktuální epidemické situaci, svolal mimořádné zasedání kolegia. Na úvod            
zopakoval, že od dnešní půlnoci platí nařízení mimořádného opatření KHS JmK č. 2/2020,             
které do odvolání nařizuje mimořádná opatření při epidemii, mimo jiné na území Brno-město,             
spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na VŠ. Tento zákaz se               
nevztahuje na: 

-        Individuální návštěvy knihoven a studoven 

-        Individuální konzultace 

-        Zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob 

-        Laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýš 15 osob 

-        Klinickou a praktickou výuku a praxi 

Děkan sdělil, že v návaznosti na toto nařízení bude probíhat na PrF distanční výuka dle rozvrhu                
s největší pravděpodobností po celý semestr, týká se to i zkoušek. Vzhledem k tomu, že již                
příští týden proběhne zahájení bc. výuky, reakce na situaci musí být rychlá. Za nezbytné              
považuje, aby vedoucí kateder a garanti studijních předmětů poskytli informaci, jakou formou            
budou vyučovat a zda budou potřebovat podporu. Tajemnice uvedla, že by přehled podpory,             
seznam, velmi také uvítala. Zopakovala, že je připravena skupina studentů, kteří budou na             
fakultě technickou podporu zajišťovat. Vedoucí kateder budou vyzváni k tomu, aby sdělili, kde a              
jakým způsobem bude výuka jednotlivých předmětů probíhat a kde budou potřebovat podporu,            
přičemž je jejich povinností primárně zajistit výuku vlastními silami a spoluprací na katedře.             
Bude upraven současný pokyn k výuce. Děkan sdělil, že během zítřejšího dne odešle email              
všem učitelům a bude je informovat. Proděkan Sehnálek požádal, aby provoz PC učeben na              
fakultě byl zachován po co možná nejdelší dobu, a to především ze sociálních důvodů. PC               
učebny jsou pojistkou, že i studenti, kteří nedisponují potřebným technickým vybavením či            
dostatečně rychlým připojením k síti, se mohli distanční výuky plně účastnit. 

Dále se mimo jiné diskutovaly tyto body: 

-        které předměty jsou praktické, dovednostní, 



-        možnosti podpory externích spolupracovníků, 

-        co když bude výuka probíhat jinde než na vysoké škole, 

-        problematika výjimek s prezenční výukou, 

-        navýšení rozsahu konzultačních hodin, 

-        SZZk v r. 2021, 

-        zájem o jednotný pokyn k podpoře distanční výuky, 

-        informace pro studenty na web PrF, 

-        možnosti online setkání před začátkem výuky. 

Děkan jednání ukončil v 10 h a poděkoval všem členům kolegia za podnětnou diskuzi. 

 

 

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: Ing. Hrušková 

  

 


