Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Pokyn děkana č. 2 / 2020

Realizace výuky, ukončení předmětů a ukončení studia v jarním
semestru roku 2020
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o vysokých školách“), vydávám tento pokyn:
(ve znění účinném ode dne 14.5. 2020)
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento pokyn vychází ze znění návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a
rozhodování na vysokých školách v roce 2020, mimořádných opatřeních Ministerstva
zdravotnictví a rozhodnutí rektora MU č. 4/2020 (Zvláštní pravidla studia v jarním semestru
2020) a č. 5/2020 (Zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020) a aplikuje
jejich ustanovení.
Článek 2
Výuka
(1) Výuka ve formě přednášek, seminářů a teoretických cvičení bude ukončena 15. 5. Do
tohoto data bude výuka probíhat výhradně bezkontaktním způsobem a vyučující zajistí
přiměřenou náhradu kontaktní výuky metodami distanční výuky.
(2) Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude v době od 18. 5. do 30. 6. probíhat
náhradní výuka laboratorních a praktických cvičení. Pro tuto výuku bude sestaven
samostatný rozvrh. Detailní podmínky realizace této výuky budou stanoveny v souladu s
hygienickými doporučeními zveřejněnými na stránkách fakulty. Ve zdůvodněných případech
je možné realizovat prezenční praktickou výuku v termínu do 30. 9.
(3) Za účelem výpůjčky či vrácení literatury bude studentům umožněna návštěva knihovny.
Provozní doba knihovny bude upravena.
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Článek 3
Ukončení předmětů
(1) Zkouškové období bude probíhat v době od 18. 5. 2020 do 30. 9. 2020. Vyučující
přiměřeně využijí celého vymezeného intervalu, aby studentům nabídli dostatečný počet
zkušebních termínů. Termín ukončení předmětu vyučující zveřejní v IS MU nejméně 2 týdny
před datem jeho konání.
(2) Ukončení předmětu bude možné v celém období realizovat distančně. Pokud to dovolí
epidemiologická situace, bude možné předmět ukončovat i kontaktně. Detailní podmínky
realizace této výuky budou stanoveny v souladu s hygienickými doporučeními zveřejněnými
na stránkách fakulty. Formu ukončení předmětu je možné v průběhu zkouškového období
měnit. V odůvodněných případech může být forma ukončení předmětu v individuálních
případech odlišná (například kontaktní způsob pro české studenty a distanční pro studenty
zahraniční nebo studenty v povinné karanténě). O možné variabilitě formy ukončení předmětu
musí být studenti prokazatelným způsobem seznámeni nejméně 3 týdny před prvním řádným
termínem ukončení předmětu. O formách ukončení předmětu rozhoduje garant předmětu.
(3) Nejpozději do 15. 5. 2020 po projednání s garanty programů nahlásí pedagogický zástupce
ředitele ústavu studijnímu oddělení seznam předmětů, ve kterých bude uděleno
hodnocení „S“. K tomuto hodnocení bude přistupováno jen v ojedinělých a řádně
zdůvodnitelných případech. Ukončení „S“ bude studentům zapsáno do IS MU studijním
oddělením. Ve zdůvodněných lze rozhodnout o udělení hodnocení „S“ i později.
Článek 4
Ukončení studia
(1) Odevzdání závěrečných prací a státní zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském
studiu se uskuteční ve dvou obdobích (červen/červenec; září). Student si termín vybírá
libovolně. Svoji volbu vyjádří přihlášením na daný termín v IS MU nejpozději týden před
termínem odevzdání závěrečné práce. Zářiový termín SZZ lze využít i jako termín opravný.
(2) Státní závěrečná zkouška v bakalářském a navazujícím magisterském studiu bude
distanční, pokud to dovolí epidemiologická situace a opatření vlády ČR, může být SZZ i
prezenční. Je možné změnit původní formu písemné zkoušky na ústní a naopak. O formě
zkoušky prezenční/distanční resp. písemná/ústní rozhoduje předseda komise. Forma zkoušky
musí být zveřejněna nejméně tři týdny před jejím konáním.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 1410, E: info@sci.muni.cz, www.sci.muni.cz
2/3

(3) Studenti doktorských programů se k obhajobám dizertačních prací a ke státním
doktorským zkouškám přihlašují průběžně. Formu konkrétní zkoušky prezenční/distanční
navrhuje předseda oborové rady minimálně tři týdny před jejím konáním tak, aby byla
dodržena veškerá hygienická pravidla a další předpisy.
(4) Při prezenční formě je nutné respektovat Mimořádná preventivní opatření uvedená na
stránkách Masarykovy univerzity na adrese https://www.muni.cz/koronavirus a doložit Čestné
prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v
Informačním systému MU. Dále je nutné respektovat Mimořádná preventivní opatření
uvedena na adrese:
https://www.sci.muni.cz/do/sci/web/vzd/manualy/Mimoradna_preventivni_opatreni_prezencn
i_zk.pdf

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto pokynu pověřuji proděkana pro studium.
(2) Kontrolu dodržování tohoto pokynu vykonává vedoucí studijního oddělení.
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