NAŘÍZENÍ DĔKANA FTZ

Č. 5/2021
SPECIFIKACE FORMY VÝUKY, ZPŮSOBU A FORMY OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ STUDIA
NA FAKULTĚ TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (FTZ) V ZIMNÍM SEMESTRU 2021/22.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. V návaznosti na platná opatření Ministerstva zdravotnictví, Metodický pokyn prorektora ČZU
pro pedagogickou činnost k průběhu výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022
a Podmínky vstupu do areálu ČZU a účasti na výuce, bude na FTZ pokračovat výuka, způsob a
forma ověřování výsledků studia (složení zápočtů a zkoušek) v zimním semestru 2021/22 dle
následujících pravidel.

Článek 2
Specifikace formy výuky, způsobu a formy ověřování výsledků studia
1. Základním cílem a prioritou ČZU je udržet v co největší možné míře standardní výuku, co se
týká formy a obsahu, v souladu s akreditovanou formou studijního programu. Výuka všech
předmětů i ověřování výsledků studia na fakultě tedy pokračuje běžnou kontaktní formou.
2. V souvislosti s charakterem jednotlivých předmětů a s ohledem na komplikovaný příjezd
zahraničních studentů do ČR bude probíhat výuka následujících předmětů 1.ročníků
bakalářského a magisterského studia hybridní formou, tedy kombinací kontaktní výuky ve třídě
a vzdálenou synchronní výukou pro zahraniční studenty:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agroforestry
Agricultural Policy in Developing Countries
Cereals and Pulses
Community Based Natural Resource Management in Tropics
Cooperatives and Farmer Associations
Development and Poverty Reduction Strategies
Economics of Farming Systems
Geography and World Agriculture
Institutional and Behavioural Economics
Introduction into the Tropical Agriculture
Introduction to Agricultural Research
Introduction to Engineering
Introduction to International Development
Orientation Meeting
Processing and Interpretation of Biological Data

o
o
o
o
o
o

Resource Ecology
Scientific Seminar – Introduction to Research
Special Crops
Tropical Entomology
Tropical Crop Production
Tropical Products Marketing

Bez osobní účasti studentů těchto předmětů bude tedy možné splnit podmínky úspěšného
zakončení předmětu. Garanti těchto předmětů stanoví přesné podmínky a průběh hybridní
výuky a tyto sdělí studentům na začátku výuky.
3. S ohledem na potřebu snížení kumulace studentů ve velkých skupinách se doporučuje, aby
vyučující zvážili, tam, kde to bude účelné podle povahy předmětu a počtu studentů, vést
teoretickou výuku také v hybridním režimu. Toto se týká především výuky 1.ročníků
bakalářského studia FTZ.
4. Pokud dojde ze strany státní moci k vyloučení osobní přítomnosti studentů na výuce nebo bude
epidemická situace na ČZU zásadně nepříznivá, bude třeba přejít do plně distanční formy
výuky. Plošnou distanční výuku pro ČZU nařizuje rektor na základě opatření vydaného vládou
ČR, Ministerstvem zdravotnictví, nebo na základě konkrétního právně závazného
protiepidemického opatření, které vysoké škole ukládá místně příslušná hygienická stanice.
Podmínkou pro distanční výuku je také platné rozhodnutí MŠMT o zvláštních oprávněních
veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci.

Článek 3
Pravidla pro vstup do vnitřních prostor FTZ a účasti na výuce
1. Do vnitřních prostor areálu fakulty mohou vstupovat pouze osoby, které nevykazují klinické
příznaky onemocnění COVID-19. Po celou dobu přítomnosti ve vnitřních i venkovních
prostorách areálu ČZU jsou všichni povinni dodržovat hygienická opatření.
2. Všechny osoby ve vnitřních prostorech ČZU mají povinnost používat ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
které brání šíření kapének.
3. Tato povinnost se nevztahuje na:
o studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
o akademické pracovníky a další učitele při poskytování vzdělávání,
o studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter
neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova),
o pro stravující se osobu v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů v
prostorách bufetu a menzy, a to za podmínky, že sedí u stolu,
o zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost
alespoň 1,5 metru,
o osoby v době výkonu práce na pracovišti při pracovní činnosti na jednom místě, je-li
přítomen pouze spolupracovník či spolupracovníci ze společného pracoviště,

o

pro osoby ze zdravotních důvodů, které potvrdí ošetřující lékař.

Článek 4
Další ustanovení
1. Další omezení a podmínky studia jsou i nadále upřesněny v obecně závazných právních
předpisech, zejména v mimořádných a ochranných opatřeních Vlády ČR, Ministerstva
zdravotnictví, Hygienické stanice hlavního města Prahy a Rozhodnutích rektora.
2. Další změny podmínek ve výuce na FTZ mohou nastat také dle aktuálního Stupně pohotovosti
a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR, které je možné sledovat na
webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid19/stupne-pohotovosti). Určující je pro ČZU stupeň vyhlášený pro Prahu.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Nařízení je platné a účinné dnem vyhlášení.

V Praze dne 27. 9. 2021

prof. dr. ir. Patrick Van Damme, v. r.
děkan FTZ

