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Akademičtí pracovníci jsou povinni výuku v ZS akademického 

roku 2020/2021 realizovat jednou z následujících možností: 

 
a) Prostřednictvím online výuky shodné s výukou realizovanou v uplynulých 
akademických letech, přičemž studenti se s vyučujícími nebudou setkávat fyzicky 
v učebně, nýbrž ve virtuální učebně v prostředí platformy MS TEAMS, ZOOM, 
BBB, MEET apod. Výuka bude probíhat ve studijních skupinách a časech dle 
rozvrhu zimního semestru akademického roku 2020/2021. 

Výuka tak bude časově zcela synchronní, kdy studenti budou v plném rozsahu 
stanovené přímé výuky pracovat pod dohledem vyučujících. Obdobně jako v 
případě zcela standardní výuky realizované v prezenční formě studia může být 
studentům uloženo samostudium na základě písemných studijních opor, 
strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými 
úkoly či jiných studijních materiálů. Následně pak vyučující v době svých 
stanovených konzultačních hodin musí být dostupný k individuální či skupinové 
konzultaci studentům prostřednictvím videokonferenčního systému (MS TEAMS, 
ZOOM, BBB, MEET apod.).  

b) Prostřednictvím klasické prezenční formy výuky, a to tak, aby byla naplněna 
jedna z následujících dvou podmínek: 

I. Počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti 
(a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných);  

II. Je-li počet zapsaných studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti 
neumožňuje potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat 
tak, že bude zapsaná skupina rozdělena a vyučována odděleně. 

III. Výuka se řídí aktuálními opatřeními vládních orgánů ČR, nařízeními a 
doporučeními krajské hygienické stanice a UJEP vydanými v souvislosti s 
eliminací rizik plynoucí z koronavirové infekce.  

 
c) Výuka v kombinované formě studia u relevantních studijních oborů a 
programů v ZS 2020/2021: 

I. Prostřednictvím řízeného samostudia studentů na základě písemných 
studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se 
stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů. V tomto 
případě je vyučující povinen v době své rozvrhované výuky být dostupný k 
individuální či skupinové konzultaci studentům prostřednictvím 
videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET apod.). 
Uvedené konzultace slouží k ověřování plnění průběžných 
korespondenčních úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně 
zaslaných témat a materiálů. 

II. Prostřednictvím synchronní výuky on-line videokonference (MS TEAMS, 
ZOOM, BBB, MEET apod.), které probíhají v době rozvrhované v systému 
IS STAG. 

 

Vyučující je povinen na základě směrnice děkana PF UJEP č. 6/2020 
informovat: 1) garanta studijního předmětu, 2) garanta studijního 
programu, 3) vedoucího katedry a 4) studenty o způsobu realizace své 
výuky a o podmínkách udělení zápočtu / zkoušky. 


