Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 8/2021

Výuka a distanční zkoušení v období epidemických omezení
(ve znění účinném ode dne 15. 2. 2021)
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 toto opatření.

Článek 1
Úvodní ustanovení
Toto opatření je vydáno k upřesnění harmonogramu akademického roku v souvislosti
s protiepidemickými opatřeními na Přírodovědecké fakultě MU
Článek 2
Pokyny ke zkouškám
(1) V případě zkoušky konané distančním způsobem je zkoušející dle uvážení oprávněn
pořídit ze zkoušky záznam.
(2) Pro záznam je doporučeno využít program umožňující videopřenosy, jehož
prostřednictvím je konána zkouška (zejm. platforma MS Teams).
(3) Zkoušející je vždy povinen upozornit zkoušeného, případně další osoby účastnící se
zkoušky, že ze zkoušky je pořizován záznam. Pořízení záznamu ze zkoušky není
podmíněno souhlasem zkoušeného.
(4) Záznam bude uložen do úložiště v Záznamníku zkoušejícího v ISu na nejméně 30 dnů a
nejdéle 60 dnů od data zadání hodnocení zkoušky do IS.
(5) Se záznamem mají právo nakládat vyučující předmětu a osoby s oprávněním „s“ výuka
a vyšší.
(6) Tam, kde je to možné, postupují zkoušející dle Metodiky distančního zkoušení a
ukončení předmětů na MU. Ta je k dispozici na
odkazu: https://is.muni.cz/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Osta
tni_dokumenty/Metodika/studijni_odbor/ML_1_2020_Metodika_distancniho_zkouseni_a_uko
nceni_predmetu_ucinnost_010620.pdf
(7) Pokud je distanční zkoušení z technických důvodů přerušeno, zkoušející (příp. předseda
zkušební komise) posoudí, zda lze výkon studenta zhodnotit na základě průběhu zkoušky
před výpadkem online spojení. Je-li možné o hodnocení rozhodnout, udělí se studentovi
hodnocení a student je o výsledku informován. V opačném případě se zkouška anuluje a
studentovi je nabídnut náhradní termín. Situace a problémy se posuzují vždy individuálně a
postupuje se primárně tak, aby nedošlo k poškození studenta.
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Článek 2
Harmonogram akademického roku
(1) V období od 1. 3. do 14. 5. 2021 bude probíhat pouze distanční výuka podle aktuálního
rozvrhu. Přednášky budou povinně nahrávány.
(2) Pokud to epidemická situace dovolí, bude od 17. 5. probíhat bloková prezenční
laboratorní výuka dle aktuálně platných omezení. V harmonogramu této výuky budou mít
přednost neukončené předměty z podzimního semestru 2020 a předměty studentů v
posledním ročníku studia. Programy bez laboratorní výuky mohou pokračovat s distanční
teoretickou výukou do 28. 5. 2021.
(3) Období pro státní závěrečné zkoušky se pro programy s laboratorní výukou v posledním
ročníku studia prodlužuji do 23. 7. 2021, pro ostatní programy se období prodlužuje do 16.
7. 2021.
(4) Zkouškové období jarního semestru 2021 se prodlužuje do 10. 9. Zkoušející má
povinnost vypsat dostatečný počet termínů tak, aby student, který v jarním semestru 2021
hodlá přistoupit ke státním závěrečným zkouškám, mohl daný předmět včas ukončit.
(5) Termíny odevzdání závěrečných prací budou zveřejněny v samostatném předpisu.
Obhajoba závěrečné práce nemusí předcházet teoretické části SZZ.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji proděkana pro studium.
(2) Toto opatření ruší opatření 6/2021 upravující distanční zkoušení na Přf MU.
(2) Toto opatření vstupuje v platnost dne 15.2.2021.

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty MU
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