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POKYN č. 2/2020
Upřesnění děkana Fakulty podnikatelské k doporučení rektora VUT v důsledku
šíření koronaviru
V návaznosti na doporučení rektora VUT vydaného dne 2. 3. 2020 a jeho aktualizace ze dne 10. 3. 2020
v souvislosti se šířením koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19 doplňuje děkan pro Fakultu
podnikatelskou:
Studium bude po rozhodnutí děkana nahrazeno distanční formou (např. webináře, prezentace na
internetu, on-line přednášky, individuální konzultace on-line apod.). Nebude probíhat ani výuka v menších
kolektivech (cvičení, laboratoře apod.).
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Nekoná se jakákoliv forma výuky v prezenční i kombinované formě studia.
Neprobíhají žádné osobní konzultace akademických pracovníků, a to ani ve vypsaných
konzultačních hodinách.
Osobně se nevyřizují žádné záležitosti na studijním oddělení.
Osobně se nevyřizují žádné záležitosti na zahraničním oddělení.
Garanti předmětů v Aktualitách z předmětu budou nejpozději do konce tohoto týdne informovat
studenty o průběhu distanční formy výuky předmětu, který garantují.
Konzultace k předmětu, případně k závěrečným pracím, budou probíhat výhradně formou emailové komunikace případně jinou formou on-line komunikace (např. skype).
Studentům, kteří mají povoleno individuální studium, bude automaticky prodloužen termín pro
zakončení předmětů za zimní semestr do 30. dubna 2020. Plánované termíny zkoušek pro
studenty s povoleným individuálním studiem jsou zrušeny. V návaznosti na vývoj situace budete
informováni o dalších termínech zkoušek pokynem děkana.
Zkoušky vypsané pro kombinovanou formu studia jsou odloženy. V návaznosti na vývoj situace
budete informováni o dalších termínech zkoušek pokynem děkana.
Studenti doktorského studijního programu bez pracovně právního vztahu k fakultě se řídí stejnými
opatřeními, která platí pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
Studenti doktorského studijního programu, kteří mají jakýkoli pracovně právní vztah s fakultou,
se řídí příkazy přímého nadřízeného pracovníka.
Po dobu těchto opatření je uzavřeno občerstvení ve 2. podlaží budovy.
Na základě doporučení rektora je uzavřena Ústřední knihovna VUT v budově fakulty a veškerá
sportoviště VUT.
V tomto období bude probíhat kompletní dezinfekce prostor fakulty, budou uzamčeny veškeré
výukové prostory fakulty včetně laboratoří výpočetní techniky pro volný přístup.

Upřesnění děkana fakulty pro osoby s pracovně právním vztahem k fakultě:

1. Zaměstnanci, kteří v posledních dnech a týdnech pobývali v oblasti, jíž se týká mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souvislosti s výskytem koronaviru nebo v jiné
oblasti s potvrzeným výskytem nákazy (aktuální přehled na stránkách Světové zdravotnické
organizace) nebo se dostali do přímého kontaktu s nakaženou osobou, se po dobu dvou týdnů
od návratu nebo kontaktu s nakaženou osobou nebudou účastnit práce na fakultě (domácí
karanténa), a to i když nepociťují příznaky nemoci. Dále budou postupovat v souladu s aktuálními
doporučeními vydávanými Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotnickým ústavem a
příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
2. Zaměstnanci oznámí tuto skutečnost přímému nadřízenému a domluví se na dalším postupu
(práce z domu, pracovní volno, neschopenka, dovolená).
3. Všechny naplánované a již schválené zahraniční pracovní cesty zaměstnanců do oblasti dle bodu
1, které mají být uskutečněny do 31. 3. 2020, se ruší. Konkrétní postup, zejména s ohledem na
případné uplatnění cestovního pojištění storna bude řešen ve spolupráci s děkanátem FP
individuálně.
4. Plánované, dosud neschválené zahraniční pracovní cesty do oblastí dle bodu 1. nesmí být až do
odvolání nařizovány.
Tyto pokyny platí do odvolání a mohou být upraveny dle aktuální situace.
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