Vážené studentky a vážení studenti,
s ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci (5. stupeň PES) přijala vláda 23. prosince 2020
usnesení č. 1337, kterým se od 27. prosince 2020 00:00 hodin do 10. ledna 2021 23:59 hodin
omezuje provoz vysokých škol tak, že:
1. se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas
zkoušky více než 10 osob, a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů
studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních
a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
2. se zakazuje se poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky
jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit
vzdělávání podle bodu 1.
Na základě tohoto usnesení fakulta přechází na distanční výuku.
Výuka bude probíhat online formou podle rozvrhu studenta, pokud to povaha předmětu dovoluje
anebo vyučující předmětu nestanoví jinak.
Studenti budou informováni vyučujícími bez zbytečného odkladu o způsobu výuky.
Účast na výuce bude dle možností a způsobů online výuky evidována.
Studijní oddělení bude otevřeno dva dny v týdnu (pondělí, středa).
Studenti fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na
adrese: https://liane.tul.cz/covid/
V případě jakýchkoliv zásadních problémů nebo nedostatků během online výuky kontaktujte paní
proděkanku pro vzdělávací činnost doc. Ing. Doru Kroisovou, Ph.D. (dora.kroisova@tul.cz)
Stejně jako v předchozích sděleních Vám chci na závěr poděkovat za Vaše pochopení a za Vaše úsilí
věnované studiu během distanční výuky a při plnění studijních povinností.
Přeji Vám do nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů.
prof. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní TUL

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
s ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci (5. stupeň PES) přijala vláda 23. prosince 2020
usnesení č. 1337, kterým se od 27. prosince 2020 00:00 hodin do 10. ledna 2021 23:59 hodin
omezuje provoz vysokých škol tak, že:
1. se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas
zkoušky více než 10 osob, a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů
studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních
a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
2. se zakazuje se poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky
jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit
vzdělávání podle bodu 1.
Na základě tohoto usnesení fakulta přechází na distanční výuku.
Vyučující jsou povinni ihned a bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat a informovat studenty o
způsobu výuky.
Výuka bude probíhat online formou podle rozvrhu, pokud to povaha předmětu dovoluje anebo
vyučující předmětu nestanoví jinak.
Vyučující si dle možností a zvolených nástrojů pro online výuku povedou evidenci účasti studentů na
výuce.
Zaměstnanci TUL a fakulty mají k dispozici nástroje pro zajištění online výuky, které jsou uvedeny na
stránce https://liane-new.tul.cz/index.php/Distanční_výuka.
Zaměstnanci fakulty mají povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest dle aktuálních
nařízení a opatření Ministerstva zdravotnictví.
Zaměstnanci fakulty jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů
veřejné správy.
Zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na
adrese: https://liane.tul.cz/covid/
Zaměstnanci fakulty jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity s ochrannými prostředky
dýchacích cest.
Zaměstnanci fakulty jsou povinni informovat děkana s dostatečným předstihem o záměrech pořádat
jakékoliv akce na fakultě při dodržení aktuálních opatření. Děkan rozhoduje o nezbytnosti akce.
Vedoucí kateder jsou povinni informovat děkana s dostatečným předstihem o pracovních zahraničních
cestách zaměstnanců fakulty. Děkan rozhoduje o uskutečnění cesty.
Stejně jako v předchozích sděleních Vám chci na závěr poděkovat za Vaše pochopení a za Vaše úsilí
věnované zajištění distanční výuky.
Přeji Vám do nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů.
prof. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní TUL

