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S ohledem na prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a na usnesení vlády České 

republiky č. 1377 z 23. prosince 2020 (viz https://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/aktualne/skoly-1377.pdf) vydává děkan Fakulty filozofické UPa následující opatření. 

Je v souladu s novelou vysokoškolského zákona (Zákon č. 495/2020 Sb., kterým se mění 

zákon č. 111/1998 o vysokých školách) platnou od 1. ledna 2021, díky níž byly do 

vysokoškolského zákona zapracovány § 95a, § 95b a § 95c, jež umožňují nadále využívat 

nástroje distančního způsobu komunikace při výuce, zkouškách, kontrole výuky i při státních 

závěrečných zkouškách. 

 

Článek 1 

Výuka a zkoušení 

 

(1) Stále platí, až na výjimky specifikované níže, zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce, 

a to se týká i účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Výuka nadále probíhá distančně 

a ideálně on-line. 

 

(2) Zákaz osobní přítomnosti na výuce a zkoušení se nevztahuje na: 

 

a) studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi na různých typech škol 

či školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; 

b) individuální konzultace; 

c) studenty u zkoušek, pokud se neúčastní v jeden čas zkoušky více než 10 osob. 

 

(3) Zkoušky a zápočty je sice možné realizovat za dodržení výše psané podmínky a při 

zohlednění tradičních hygienických pravidel (3R) kontaktně, ale je na domluvě akademických 

pracovníků a studentů, zda nezvolí distanční zkoušení. V takovém případě doporučujeme buď 

individuální zkoušení přes MS Teams (se zapnutou kamerou), nebo hromadné testování 

pomocí LMS Moodle. 

 

Článek 2 

Zaměstnanci 

 

(1) Nadále platí Opatření děkana č. 10/2020 o poskytování práce z domova. 

 

Článek 3 

Ostatní 

 

(1) Po dobu nouzového stavu platí zákaz hromadných akcí v prostorách fakulty. 

 

(2) Nadále platí hygienická opatření shrnutá v Opatření děkana č. 8/2020. 

 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1377.pdf
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(3) Zrušuje se celé Opatření děkana č. 15/2020. 

 

 

Pardubice, 29. prosince 2020 

        děkan FF UPa 
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