NAŘÍZENÍ DĔKANA FTZ

Č. 5/2020
SPECIFIKACE FORMY VÝUKY, A ZPŮSOBU A FORMY OVĚŘOVÁNÍ
VÝSLEDKŮ STUDIA NA FAKULTĚ TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (FTZ)
V ZIMNÍM SEMESTRU 2020/21

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. V návaznosti na Rozhodnutí rektora č. 29/2020 „Zajištění podmínek studia a výkon práce na
ČZU od 25. 11. 2020“ a č.30/2020 „Zajištění podmínek studia a výkon práce na ČZU od 3. 12.
2020“, které s výjimkou 1. ročníků pro období do konce zimního semestru, tj 18. 12. 2020
omezilo výuku na ČZU v Praze pouze na distanční formy, bude na FTZ probíhat výuka, a
způsob a forma ověřování výsledků studia (složení zápočtů a zkoušek) ve zkouškovém období,
tj. po 19. 12. 2020 jednotlivých předmětů dle následujících pravidel.

Článek 2
Specifikace formy výuky, a způsobu a formy ověřování výsledků studia
1. Výuka všech předmětů i ověřování výsledků studia na fakultě pokračuje distanční formou –
zejména prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams. Toto se týká i 1. ročníků.
2. Kontaktní výuku (tedy výuku za osobní přítomnosti studentů a vyučujícího) je možné provádět
pouze ve výjimečných situacích, kdy je možné realizovat zkoušky za přítomnosti nejvýše 10
osob. Taktéž je možné realizovat laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v
posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu určenou pro přípravu
závěrečné práce, a to za přítomnosti nejvýše 20 studentů. V případě přítomnosti studentů na
ČZU (dle výjimek - zkoušky, laboratorní výuka apod.) je nezbytné zajistit, aby kapacita
místnosti byla nejméně trojnásobná počtu přítomných osob. Školitelé závěrečných prací a
garanti jednotlivých předmětů stanoví v odůvodněných výjimkách přesné podmínky a průběh
prezenční výuky jednotlivých studijních předmětů a tyto sdělí studentům prostřednictvím
univerzitního e-mailu.
3. Dále je možné realizovat praktickou výuku a praxi, která probíhá u externích subjektů,
individuální konzultace a individuální návštěvy knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání
studijní literatury.
4. V souvislosti s charakterem jednotlivých předmětů bude nutné dokončit výuku prezenční
kontaktní formou v praktických a laboratorních cvičeních v následujících studijních
předmětech:

IUI015E Focus Group Discussion – Náhradní prezenční výuka proběhne během
letního semestru 2020/21 formou praktického bloku
IUI004E Principles of Food Preservation - Náhradní prezenční výuka v laboratoři
bude probíhat v bloku, který zahrnuje celkem 4 cvičení. Organizována bude v době
zkouškového období pro zimní semestr 2020/21
IAI008Z Practical Animal Handling, Sampling and Processing - Náhradní
prezenční výuka proběhne 1 x měsíčně v bloku v rámci školní farmy v Lánech a
v laboratoři během letního semestru 2020/21
Bez osobní účasti studentů na praktických hodinách nebude možné splnit podmínky úspěšného
zakončení předmětu. Garanti těchto předmětů stanoví přesné podmínky a průběh prezenční
výuky jednotlivých studijních předmětů a tyto sdělí studentům prostřednictvím univerzitního emailu.
5. Studenti jsou i nadále povinni pro vyřizování svých studijních záležitostí přednostně využívat
dostupné nástroje, které nevyžadují osobní návštěvu studijního oddělení (e-mail, telefon).
6. Další omezení a podmínky studia jsou i nadále upřesněny v obecně závazných právních
předpisech, zejména v mimořádných a ochranných opatřeních Ministerstva zdravotnictví,
Hygienické stanice hlavního města Prahy a Rozhodnutích rektora.
7. 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. Toto nařízení bylo projednáno kolegiem děkana 9. 12. 2020.
2. Nařízení je platné a účinné dnem vyhlášení.

V Praze dne 9. 12. 2020

prof. Ing. Jan Banout, Ph.D., v. r.
děkan FTZ

