Fakulta společenských studií Vysoké školy Humanitas Vsetín

Směrnice děkana č. 10/2/2020
REALIZIACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

Článek 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tato směrnice, s přihlédnutím k Metodickému pokynu Národního akreditačního
úřadu pro vysoké školství k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční
a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021, a v návaznosti
na informační dopis děkana FSS VŠ Humanitas ve Vsetíně zaslaný studentům
dne 5. 10. 2020, upravuje pro akademický rok 2020/2021 podrobnosti pro rozhodování
o realizaci distančního vzdělávání v případech, kdy objektivní vnější okolnosti
neumožní uskutečňovat studijní program v souladu s rozvrhem a plánovanými
konzultacemi formou osobní přítomnosti studentů ve škole.

Článek 2
REALIZACE STUDIA
1. V případech uvedených v článku 1 je možné v rámci studijních programů
uskutečňovat výuku a kontroly studia studijních předmětů distanční formou, a to
bez ohledu na formu studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu.
2. O uplatnění práva spojeného se zařazením distančních prvků výuky a distančních
kontrol studia podle článku 2 odstavce 1 rozhoduje děkan FSS VŠ Humanitas.
3. Po rozhodnutí děkana podle článku 2 odstavce 2 rozhoduje o konkrétním zavedení
distančních prvků výuky a distančních kontrol studia ve studijním programu
proděkanka pro studijní záležitosti ve spolupráci s vedoucí děkanátu a vedoucí
studijního oddělení FSS VŠ Humanitas.
4. Pokud nebude možné v konkrétním studijním předmětu (nebo jeho části) zavést
distanční prvky, může proděkanka pro studijní záležitosti rozhodnout o využití institutu
náhradního způsobu plnění studijních povinností.
Článek 3
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
1. S ohledem na „Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020“ ze dne 1. 10. 2020 č. j. KHSZL

25207/2020 rozhodl děkan FSS VŠ Humanitas s účinností od 5. 10. 2020 o omezení
provozu fakulty (do odvolání).
2. Je zakázána osobní přítomnost studentů ve výuce.
3. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:
- individuální konzultace
- individuální návštěvy knihovny
- zkoušení za přítomnosti nejvýše deseti osob
- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob
- klinickou a praktickou výuku a praxi
Článek 4
PLNĚNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
1. Děkan fakulty ve spolupráci s proděkankou pro studijní záležitosti rozhodne, které
disciplíny mají charakter laboratorní či experimentální práce nebo praktické výuky
a praxe – tyto budou studenti absolvovat formou osobní přítomnosti v určených
prostorách na fakultě.
2. Při osobní přítomnosti studentů ve výuce budou důsledně respektována nařízení
KHS.
3. Každý týden v předstihu bude studijní oddělení elektronicky posílat studentům
aktualizovanou informaci o tom, jakým způsobem bude naplněn rozvrh a realizována
výuka o následujícím termínu konzultací (víkendu).
4. Některé přednášky a semináře nespadající do disciplín dle článku 4
odstavce 1 mohou být v rámci rozvrhu přesunuty do náhradního (pozdějšího) termínu
v rámci semestru tak, aby je bylo možno absolvovat osobní přítomností studentů ve
škole. Nebude-li to možné, bude jejich výuka vedena distančním způsobem.

Článek 5
OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ NA FAKULTĚ
1. Studenti a pracovníci školy jsou povinni dodržovat při osobní přítomnosti na fakultě
následující zásady:
- dezinfikovat si ruce (stojany jsou umístěny hned za hlavními vchody do budov)
- dodržovat odstupy od ostatních osob
- používat ve zvýšené míře dezinfekční mýdla a dezinfekce na sociálních zařízeních
- zdržovat se v prostorách školy jen po dobu nezbytně nutnou
2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají zákaz vstupu na fakultu.
3. Pokud se u studenta projeví známky nemoci v době osobní přítomnosti na fakultě,
je povinen neprodleně areál školy opustit.
4. Ve všech prostorách školy je stanovena povinnost nosit roušky.

Článek 6
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Za monitorování a vyhodnocování realizace studijních předmětů s distančními prvky
výuky nebo distančními kontrolami studia zodpovídá proděkanka pro studijní
záležitosti a vedoucí studijního oddělení.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 5. 10. 2020 a je platná do konce akademického
roku 2020/2021, její případné změny, doplňky a aktualizace se budou odvíjet od
nařízení vlády a institucí, odpovědných za ochranu veřejného zdraví.
Ve Vsetíně dne 5. 10. 2020

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. v. r.
děkan FSS VŠ Humanitas ve Vsetíně

