FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
prof. Mgr. PETR PÁTA, Ph.D.
DĚKAN

Strana 1/2
vedoucí kateder

V Praze dne 16.09.2020

zde
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Metodický pokyn realizace výuky na FEL platný pro stupeň pohotovosti II dle Příkazu rektora
č. 16/2020
Tento pokyn se vydává v návaznosti na Příkaz rektora č. 16/2020 Ke snížení rizika nákazy
koronavirem a popisuje postup při narušení standardní kontaktní výuky v průběhu zimního
semestru akademického roku 2020/2021 v souvislosti s koronavirovou pandemií. Je závazný
pro vyučující a studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
•

Výuka je realizována prioritně kontaktní formou (přednášky, cvičení, laboratoře).
Případné výjimky ze závažných důvodů navrhuje vedoucí katedry zápisem do tabulky
Předměty vyučované online, ve které bude výjimka schválena.

•

Přednášky ve fakultních místnostech spravovaných SVTI (Seznam fakultních učeben
vybavených AV technikou) v ostatních místnostech ve správě kateder dle možností
katedry, jsou nahrávány a budou k dispozici studentům i mimo rozvrh.

•

V případě přechodu na online režim výuky se přednášky a cvičení konají dle rozvrhu.

•

Informace o formě a realizaci výuky jsou vždy uvedeny u studijních materiálů v systému
Moodle nebo CourseWare.

•

Vyučující při výuce používají povinně roušku nebo respirátor, popř. i jiné ochranné
pomůcky jako např. rukavice a ochranný štít. Důvodem pro použití těchto ochranných
pomůcek je skutečnost, že v případě následného zjištění koronaviru u studenta, který
byl v učebně a měl roušku, vyučující pravděpodobně nebude muset do karantény.
Vybavení ochrannými pomůckami hradí katedra, požadavky na ochranné pomůcky vloží
vedoucí kateder do tabulky Požadavky na ochranné pomůcky a děkanát zajistí jejich
nákup.

•

Pokud to počet studentů dovolí, budou v učebně studenti rozsazeni s rozestupy, v
posluchárně nebudou první řady obsazeny. Vyučující dbají na větrání místnosti, ve které
probíhá výuka.
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•

K přechodu výuky do online režimu dojde při zvýšeném počtu nakažených studentů v
ročníku. Do online režimu přejde vždy celý ročník. O přechodu výuky do online režimu
rozhoduje děkan.

•

Studenti i zaměstnanci vstupují do budovy fakulty po autorizaci čipem nebo kartou
ČVUT. Návštěvy ve vrátnici odevzdají čestné prohlášení, které si hostitel vyzvedne.

•

Studenti se v budově fakulty pohybují v minimální míře, zachovávají Rozestupy, nosí
Roušky a před vstupem do učeben si dezinfikují Ruce (pravidlo “3R”).

•

Situace koronavirové pandemie je pravidelně vyhodnocována. Řídíme se pokyny MZ ČR
a rektora ČVUT. Informace jsou aktualizovány na webu fakulty a ČVUT.
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