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FAKuLTA ELEKTROTECHNI(:KÁ

> xApaoočcsx? uhivtpzin
V PLZNI

V Plzni 10. btezna 2020

Pokyn děkana č. 2D/2020
OPATŘENÍ V SOUVISLOSTIS MIMOŘADNÝM OPATŘENÍM MZ(,R

ZE DNE 10. 3. 2020 (Č:.J. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN) NA FEL
ve znění změny č. 1 z 12. 3. 2020

V návaznosti na mimořádné opatí-ení Ministetstva zdravotnictví České republiky vydané v souvislosti
s onemocněním COVID-19 týkajícího se oďvolání kontaktní výuky stanovuji:
m

Vedoucí ptacovnici mohou urcit svým pod?Hzeným zaměstnancům práci z domova (home office).

(2)

Vedoucí píacovníci povedou evidenci zaměstnanců a doktorandů, kteíým byla umožněna práce
z domova.

(3)

Zakazuje se osobní prítomnost studeíítů v prostotách vysoké skoly, která zahtnuje veskerou výuku
(prováděnou napía. formou píaedíásek, seminátť nebo konzultací), tak konání zkoušek pto studenty
bakaláíaského a navazujícffio magisterského studia FEL.

(4)

Studenti doktorského stuia (v ptezen«:ní i kombinované fo,rmě) v ceských a anglických studijních
progtamech, kteří nemají pracovně-právní poměr s FEL ZCU, budou svoje studijní povinnosti
plnit samostudiem uskutečí'iovaným miíno ptostoí7 Západoěeské univetzity v Plzni s vyuzitítn
prostí-eďků elektronické komunikace se skolitelem nebo dalšími pracoví'ůy FEL.

(5)

Pro studenty doktorského studia (v ptezencníi kombinované formě) v českých a anglických
studijních programech, ktetí mají pracovně-píaávní pomět s FEL ZCU, platí podmínky stanovené
pío pracovnflcy FEL dle odstavce 1 a 2 tohoto pokynu obdobně.

(6)

S okamzitou platností se uzavírá studijní oddělení FEL PíO všechny stuďenty. Studenti mohou
vytizovat svoje zálezitosti pomocí prost?Ťedků elekt?tonické komunikace.

(7)

Umožňuje-li to povaha ptedměm, pak katedry zajistí výuku pomocí prost?ředků komunikace na
dálku (vyuí:ití e-leatningu, poďpor pto kombinovanou formu studia apod.).

(8)

S okamzitou platností se zakazují zahranicní a tuzemské sluzební cesty všech studentů a
zaměstnanců FEL. Výjimky týkající se tuzemských cest inďividuálně posoudí a íozhoďne vedoucí
ptacoviště s ohledem na aktuální epidetniologickou situaci.

Tento pokyn platí do odvolání.

prof. Ing. Zdeněk Petoutka,

D.

děkan Fakulty elek!chnické
Západočeské u?etzity v Plzni

