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Přítomni distančně: M. Bílek, I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Jančařík, T. Bederka,  

M. Černochová, K. Laufková, A. Kucharská 

Děkan 

Kolegium rektora 

 Informace z kolegia rektora, agendy zahraničního studia byly centralizované, je zde návrh od 
MFF UK, aby byla pro zahraniční přijaté studenty do zimního semestru připravena distanční 
výuka, pokud by ještě nebyla možnost přímé výuky. 

 Rektorát zašle přehled všeho, co dávají k dispozici pro distanční vzdělávání a pro zkoušení. 

 Rektorát připravuje opatření, že by zkoušení mohla probíhat distančně, včetně SZZ – nebude 
to podmínka, ale varianta. 

 VR UK: květen (naplánováno na 28.5.) a červen celodenní; na sekretariát rektora poslat termíny 
VR PedF – prof. Bílek. 

Termíny VR a PVP 

 VR 23.04. – per rollam (bez habilitačního řízení). 

 VR 18.06. – 2 habilitační řízení + 3 termíny VR na podzim. 

 PVP 23.04. – distančně – budou se pouze vkládat podklady na sharepoint do podkladů k PVP, 
28.05. a 25.06. již očekáváme přímou formou. 

Vyhodnocení výuky studenty 

 Do 31.03., již hotovo, za fakultu odesílala Dr. Nečasová, podklad byl předložen na posledním 
kolegiu. 

Distanční výuka 

 Podpora distančních forem: 

 Budou obeslání vyučující, aby jasně specifikovali zájem o formu distančního vzdělávání 
(např. velké/malé skupiny studentů), když zadají jasně, co chtějí učit, Mgr. Bederka a 
prod. Teodoridis doporučí způsob (modelové situace a návody např. k MS Teams). 

 Neřeší se jen výuka, ale i zkoušení (bude vydán OPAD rektora). 

 Doc. Černochová email na vyučující, jak nyní výuka probíhá, konkrétní údaje o 
zabezpečení a formách výuky předmět po předmětu), studijní proděkanky připraví 
tabulku včetně informací z rozvrhových lístků včetně kódů předmětu, aby vyučující 
nemuseli nic dohledávat.  

 Personální zajištění: 

 Jakmile budeme znát konkrétní požadavky vyučujících, rozhodneme, zda bude přijat 
člověk na DPP na pomoc s tvorbou distančních forem a manuálů, anebo zda bude 
možné využít vlastní kapacity). 

Vícekriteriální hodnocení 

 31.03. od 10:30 hod. formou MS Teams, doc. Teodoridis již vytvořil skupinu. 

Provoz budovy a pracovišť 

 Minimálně do 01.04. stejný režim jako dosud. Budou uvolněna pravidla pro možnost čerpání 
dovolené, kterou v tuto chvíli není možné čerpat.  

Dotazy od studentů shrnutí  



 Konec semestru o týden později – 22.05., avšak bude reflektováno podle aktuální situace. 

 Po konci semestru možnost individuálních konzultací (tato možnost je zcela standardní i mimo 
nouzový režim). 

 Předměty za docházku: 

 Vzhledem k mimořádné situaci, ve které se nyní nacházíme, může garant předmětu 
adekvátně změnit podmínky plnění předmětu tak, aby je bylo možné plnit i distanční 
formou. 

 Kredity bude možné získat i za náhradní činnost, ale toto je nutno konzultovat přímo 
s vyučujícím, jakou aktivitou či cestou lze splnit. 

 Písemné práce (klauzurní): 

 V současné době očekáváme, že situace umožní realizaci klauzurní zkoušky prezenční 
formou před termínem SZZ. Současně hledáme alternativní cesty pro případ, kdy tato 
možnost nebude.  

 Dr. Nečasová osloví katedry, aby nastavili termíny klauzurních prací před SZZ. 

 Pokud by nebyla možnost účasti na testu, bude povolena forma psaní distančně, nicméně 
naší snahou bude zorganizovat je na poslední červnový týden. 

 Termíny SZZ: 

 Obhajoby: 01.06 – 05.06. 

 SZZ: 17.06. – 23.06., 29.06. – 03.07. 

 Podoba SZZ: 

 Obhajoby je možné realizovat distančně. 

 Realizaci ústních SZZ lze předpokládat prezenční formou. 

 Termíny PZ (na NMgr) – uloženo v podkladech na kolegiu od doc. Kucharské. 

 Termíny DP – Jarní termín odevzdání: do 04.05. – pokud by byly obhajoby v termínu od 01.06. 
do 05.06.; přihlašování k SZZ od 01.04. do 04.05.  

 Anulování semestru opatření RUK – Nelze – viz https://cuni.cz/UK-
6311.html?news=9843&locale=cz – nebudou žádné poplatky za delší studium vyměřovány. V 
případě, že studentovi měla uplynout maximální doba studia v období od vyhlášení stavu 
nouze do konce kalendářního roku 2020, se tato maximální doba prodlužuje o 12 měsíců od 
data, kdy mělo k uplynutí maximální doby studia dojít.  

 Exkurze – náhrada místa/zrušení/vracení peněz – bude oznámeno po jednání s garanty a 
vyučujícími jednotlivých programů, kterých se to týká.  

 Lze změnit pořadí v dosavadní podmínce BP a pak SZZ. 

 Ano, výjimka děkana může být udělena na základě žádosti. 

 1. stupeň ZŠ – volí si libovolně pořadí. 

 Dílčí zkoušky: 

 Je možnost složit zkoušku distančně, ale z této zkoušky je třeba pořídit záznam 
(video/audio, nahrávání je např. v MS Teams možné a účastník „hovoru“ je informován 
o tom, že souhlasí s nahráváním, pokud se hovoru účastní). 

 Garant předmětu musí dát jasné pokyny, jakým způsobem bude dílčí zkoušky 
organizovat.  

 Praxe – zrušení/alternativa (praxe řešeny samostatně v agendě studijního oddělení): 

 U některých typů praxí je třeba počítat s posuny do příštího semestru/příštích 
semestrů – počet škol v jednom stupni se nebude navyšovat.  

 Souběh praxe na ZŠ a SŠ, prerekvizity, období výuky v příštím ZS bude ponecháno 
nezkrácené. 

 DP bude vázána na školu. 
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Různé 

 MŠMT – ministr si vyžádal od akreditačního úřadu zprávu o činnosti všech univerzit, které 
dostaly institucionální akreditaci (1. vlna VŠE, MUNI a následuje UK). Vytvořena komise, která 
píše zprávu o institucionální akreditaci, není to kontrola, tu provádí úřad, ale prochází celý běh, 
jak fungují fakulty, a je možné, že budou dotazy i na jednotlivé fakulty). 

 Ruší se jarní koncert. 

Laufková 

COVID-19: studenti – dobrovolníci a materiály pro učitele z praxe  

 Dobrovolníci, kteří hlídají děti pracovníků ve zdravotnictví – studentský spolek Agora: 
web pro celou ČR koordinující hlídání děti pracovníků ve zdravotnictví. 

 Dobrovolníci starající se o studenty po návratu ze zahraničí v karanténě na Krystalu 
(výzva RUK – krizového týmu): v současnosti vypomáhají naši 3 studenti. 

 Studenti vypomáhají s hlídáním a doučováním dětí – ve spolupráci s RUK (Mgr. Šárka 
Vohlídalová: UK Point – Centrum Carolina). 

 Na základě materiálů pro kabinet ministra (celá složka zde: 
https://pedfcuni.sharepoint.com/:f:/g/intranet/dekan/kolegium/EtuT-
RqO2yFLpDl34oY68C0BwpIzBscfNSnLsUQYEDACpg?e=6n9xxN) připravujeme web 
ucitelonline.pedf.cuni.cz, kde budou všechny smysluplné materiály, velmi aktivně se 
zapojila i KDDD s materiály pro učitele, pracovními listy pro žáky apod.; bude 
k dispozici i doporučení, jak žákům plánovat zadání úkolů a poskytovat jim zpětnou 
vazbu; technickou pomoc zajišťuje student IT Emil Miler. 

Reprezentační fakultní ples  

 Zrušení plesu – vyhlášení nouzového stavu (tj. zásah třetí moci). 

 Náhradní termín vzhledem k současné situaci nebude stanoven. 

 Rozpočet: nebudou v něm žádné příjmy, jen několik výdajů – bude uhrazeno ze 
základního vkladu (záloh) – jedná se o práci grafika, výzdobu, marži Ticketonu, mělo by 
být kolem 40 000 Kč. 

 Odměny organizátorům formou stipendií – návrhy po schválení pana děkana jsou již 
v SIS. 

 NDV – na základu zásahu 3. moci – bod 6.6 smlouvy – vyvázání se ze smlouvy. 

 Ticketon – vstupenky – peníze budou vráceny všem; my musíme zaplatit marži dle 
smlouvy. 

 Občerstvení, kapely –  bezplatně zrušeno. 

 Afterparty – pronájem – přesun peněz a rezervace prostoru na příští rok. 

 Sponzoři jsou postupně obesíláni a řešení se hledá individuálně podle charakteru 
darovaných cen. 

 Datum plesu v roce 2021: 10.03.2021 (rezervace v NDV; jarní prázdniny má Praha – 
západ, Praha – východ, ale jiný vhodný termín již nebyl k rezervaci), téma zůstane 
stejné; použije se výzdoba, část grafiky apod., tj, ušetří se nyní vynaložené náklady.  

 Poděkování patří organizačnímu týmu v čele s Ondřejem Nejedlým (PedF UK) a 
Martinem Lundákem (FF UK).  

Rozvoj 

 Operativně řešíme s paní tajemnicí problematiku „rozvoje“ běží výběrová řízení, problém 
s cash flow z RUK (nečerpáme příspěvek P, fond F ani IP – vše z rezerv fakulty, nutno mít 
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rozpočet, který bude předběžně zpracován podle loňského rozpočtu. Přislíbeno 9 milionů, paní 
tajemnice pošle dotaz na kvestora. Z fondu IP se zatím čerpá na mzdy a osobní ohodnocení. 

 ORP a SIT v režimu home-office a služby zbytek v pohotovosti (on-line komunikace)  

 Telefonní SIM pro vedoucí (deadline 24.03. 12:00 hod. – malý zájem cca 4 čísla + zánovní 
telefony ze zásob SITu), revize čísel placených z fakulty – od 01.04.  

 Přesměrované telefony sekretariátů a dalších pracovníků – HOTOVO, požadavky on-line přes 
požadavky na SIT https://pozadavky.pedf.cuni.cz/wp-login.php?redirect_to=%2F. 

 Fond F 2020 – chybí čísla středisek a peníze, rozpočty na pracoviště do 26.03. do 12:00 hod., 
rozdělení přidělené částky na OON a mzdy, čerpání fondu do 15.10. a odevzdané výsledky a 
výstupy do 15.12.2020. 

 Rekonstrukce budovy Rettigové – distanční komunikace, zbývá dodat materiál ke stavu 
opatření pro studenty se speciálními potřebami (Mgr. Janyšková), ÚKOLY: nákupy 
protipožárních skříní pro KCHDCH a KBES, evakuační plán a požárně-bezpečnostní řešení, silno 
- a slaboproud schůzka (VT, TPO, SIT, KITTV a Obermayer-Helika), KD 01.04., interní schůzka 
25.03. od 9:00 hod. (prod. Teodoridis, pan děkan, paní tajemnice).  

 Rekonstrukce tělocvičny – probíhá. 

 Aktualizace systému EFA – budova Rettigové (stávající stav, podle projektové dokumentace).  

 Likvidace nebezpečného chemikálií na KCHDCH a KBES (poptávka firem, prof. Bílek), 
financování projednáno na EIK. 

Senát 

 31.03. – mimořádně AS online přes MS Teams (řádný AS 14.04. – bude pouze 14 senátorů, 
pouze vyjádření). Je třeba vyjádření k programům k akreditacím – doc. Kucharská zašle podklad 
k jednání. 

 Řešeno s právníkem, lze udělat projednání online a případné hlasování per-rollam 
emailem. 

 Agenda: 

 Schválení distančních SZZ. 

 Diskuze o úpravách SPS stipendií pro pedagogická pracoviště, pan děkan připraví 
oznámení pro senát. 

 Výsledky 2019. 

 2 studijní programy. 

 Doporučuje se účast pana děkana i proděkanů. 

 Volby do senátu musí proběhnout, až bude možnost být osobně na fakultě. Reálný je termín 
v červenci. 

Studijní 

Harmonogram ak. roku 

 Schválení návrhu termínů registrace předmětů 

Návrhy změn harmonogramu ak. roku 

 Bude vydáno opatření rektora se změnami harmonogramu akademického roku. 

 Předpokládáme začátek výuky v polovině května (na kolegiu rektora zazněl termín 18.05.), 
prodloužení variantně o jeden nebo dva týdny, podrobnosti v podkladech kolegia. 



 Aktuálně vnímáme jako problematické předměty, u nichž je zapotřebí k ukončení ročníku 
absolvovanou např. exkurzi, laboratorní práce, praxi v tělesné výchově (např. voda, cyklistika), 
výtvarná výchova apod.  

 Zkouškové období bude probíhat po celý červenec, tedy pro předměty, kde teď nelze řešit 
distančně, bychom mohli umožnit doplnění i během července. 

 Prod. Teodoridis domluví s vedením kateder, jakým způsobem by mohlo být 
nahrazeno/splněno, aby nebylo třeba prodlužovat ukončení výuky, případně 
umožníme přesun do září. 

 Mgr. Bederka spolu se studijním oddělením připraví email a podklad na sociální sítě 
pro uklidnění studentů, kteří se obávají, že nebudou moct kvůli praxím a exkurzím 
dokončit ročník, jít k SZZ. Doc. Nečasová připraví info k praxím, nutná koordinace a 
předávání informací směrem ven ke studentům. 

 Je třeba, aby katedry podali informace, co nejsou schopni realizovat distančně, ani nepůjde 
splnit jinou formou. 

 Snahou bude co nejvíce omezit „náhrady“ až po semestru (garant bude měnit 
podmínky předmětu), ale bude samozřejmě možnost doplňujících konzultací, nebude 
se už jednat o výuku, ale studenti budou mít dále možnost scházet se s vyučujícími. 

Obecné principy plnění praxí: 

 Někde již studenti byli kontaktováni a směrováni na fakultní učitele či na instituce: podíl na 
distanční výuce, doučování, testování aj. (vhodné pro Bc. Praxe, 1. stupeň...). 

 Uznání cele nebo částečně, pokud student již učí, nutná dokumentace a reflexe, vyjádření 
kolegy (vhodné pro souvislé praxe v NMgr.). 

 Uznání cele nebo částečně dobrovolnické činnosti (vhodné pro Bc. praxe, ale i částečně pro 
souvislé praxe), vždy nutná dokumentace a reflexe; u Bc. praxí lze uznat i pro jiný druh praxe, 
i když má zapsáno něco jiného (příp. lze nastavit v SIS u těchto praxí možnost opakovaného 
úspěšného plnění předmětu – komplikovanější). 

 Posunutí do dalšího akademického roku (vhodné pro souvislé praxe v Nmgr. 

 Každá praxe má svá specifika, proto je ve spolupráci s garanty praxí řešeno konkrétní opatření 
pro konkrétní typy praxí. 

Přijímací řízení (rozklad situace a možné scénáře v podkladech pro kolegium) 

 Talentové zkoušky 

 Doc. Kucharská osloví vedení kateder, jaký je jejich postoj k upuštění od talentových 
zkoušek; stanovisko kolegia: ANO, schváleno. 

 Termíny přijímacího řízení, očekávaní problémů, maturitní vysvědčení pro přijetí – s tímto je 
nutné pracovat, náhradní termíny přijímací zkoušky přesunout až do července (pokud to bude 
možné): 

 Předpoklad 08. – 15.06., náhradní termíny od 24.06. 

 Upuštění od přijímací zkoušky – není možné. 

 Čeká se na jednání České konference rektorů a MŠMT – doporučení legislativního postupu 
(změny kritérií PŘ, změny harmonogramu). 

CŽV 

 Žádost o schválení připravovaných vzdělávacích programů CŽV, vše schváleno. 

Stipendia 

 Návrh na čerpání mimořádných SPS stipendií (500 tis.) – neschváleno. 



 Zároveň pozastavení SPS stipendií, pan děkan připraví a odešle email na vedení kateder, že od 
01.04. bude pozastaveno vyplácení stipendií studentským pomocným silám na katedrách, 
bude uhrazena již zadaná práce do konce března. 

 Vzhledem k mimořádnému opatření se bude snižovat čerpání pro katedry a oddělení fakulty 
na 50 %, bude předloženo katedrám k vyjádření. Pan děkan bude informovat akademický 
senát. 

 Stipendium za vynikající studijní výsledky: 

 st. Jelenová – Konzultováno s právníkem, doporučeno vyplacení z jiného zdroje, 
kolegiem schváleno.  

 st. Šemovová – čeká se na vyjádření z její strany. 

Různé 

 Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné 
činy studentů – návrhy do 31.05. na RUK, návrh fakultního termínu: 15.05. 

 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných VŠ, brněnské 
techniky a mladé talentované pracovníky AV ČR – do 31.05. na RUK, návrh fakultního termínu: 
15.05., oficiální dopis bude předán přes spisovou službu na prof. Bílka, který návrh na RUK 
odešle. 

 Tvorba rozvrhu – rozvrhář  

 Proběhla diskuse o možnosti jedné osoby rozvrháře, možné činnosti pro celoroční 
využití:  

 Tvorba rozvrhu: 

 Návrhy oborových půldnů, komunikace s PřF, plánování a optimalizace tvorby 
rozvrhů, vlastní tvorba rozvrhu. 

 Podpora kateder při tvorbě rozvrhů. 

 Koordinace a podpora katedrových rozvrhářů. 

 Znalost postupu zakládání předmětů, rozvrhových lístků a plánů – podpora kateder. 

 Znalost studijních plánů – obzvláště při nástupu nových akreditací 2021/2022 
(průběžně 1. st. ZŠ).  

 Průběžné změny rozvrhu a rezervace učeben, rozvrhové změny v průběhu semestru, 
rezervace veřejných učeben. 

 Návrh na „zaškolení“ Hany Vašíčkové z kanceláře děkana ve spolupráci se stávající 
rozvrhovou komisí. Následně posouzení. 

Akreditace 

 K projednání v senátu budou do konce března připraveny programy: 

 Sbormistrovství i NMgr. 

 Nástroj Bc. i NMgr. 

 DS Didaktika angličtiny. 

 K oznámení – změny v DS katedry dějepisu a katedry výtvarné výchovy. 

 Může být řešeno, jakmile poprvé zasedne senát. Do vědecké rady lze poslat per rollam, 
pokud se nebude VR konat. 

 Březnová RVH se nekonala – měly zde být projednávány naše programy, uvidíme, zda bude 
v dubnu. 

Studenti se SP 

 Připravuje se modifikace přijímacího řízení, měly být realizovány rozhovory s uchazeči, vše 
bude jen elektronicky a telefonicky. 



 Poradna – on-line provoz (emailové poradenství, telefon, Skype) – studenti mohou konzultovat 
i osobní problémy související s aktuální krizovou situací. 

Pracovní povinnost studentů: 

 Zatím se netýká žádného z našich oborů (jen lékařství a sociální práce, např. na FF doktorské 
studium Sociální psychologie). 

 Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 Dne 26.03. by se měl řešit slaboproud a silnoproud. V současné době se připravuje Požárně 
bezpečností řešení budovy. Kontrolní dny 18. a 25.03. byly zrušeny. Věci se řeší pouze přes e-
mail a telefon. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Projektová firma Komplexní služby Dušek, s.r.o. zahájila projektové práce. Je nutno domluvit 
kontrolní den, na kterém budou osobně kromě paní tajemnice a prod. Teodoridise i zástupci 
katedry tělesné výchovy. 

Koronavirus – opatření 

 Opatření vyhlášená dne 17. 3. 2020 se prodlužují do 1. 4. 2020 včetně. Zaměstnanci, kteří měli 
naplánovanou dovolenou v nejbližších týdnech, si ji mohou řádně vyčerpat. 

 Nakoupená dezinfekce byla zatím předána na studijní oddělení a do podatelny. 

 Roušky, které dorazily z RUK, celkem 50 ks, byly rozděleny na pracoviště, dle předběžných 
požadavků. Děkanát a studijní oddělení vybavila rouškami doma ušitými paní pokladní Zdeňka 
Skálová. Moc děkujeme! 

 Připomínáme vedoucím pracovníkům povinnost nahlásit tajemnici fakulty informaci o 
zaměstnancích, kteří jsou v domácí karanténě.: 

Karanténa zahájena na pokyn koho:  

Termín zahájení:  

Předpokládaný termín ukončení:  

Důvod zahájení karantény:  

Zaměstnanec byl fyzicky naposledy na fakultě: 

Ostatní 

 Doktorandská stipendia, převod do SF ve výši 1.098.655 Kč, zdůvodnění pro AS. 

 Trvá potřeba rozklíčování, je vypláceno dle matrice? Seznam připraví paní Němcová 

(Mgr. Rambousková), zkontrolovat podle přehledu z UK, na které studenty 

dostáváme příspěvky. 

 Výše spoluúčasti v projektech PRIMUS – info dodá Mgr. Rudorfer. 

 Stravenky 

 Vzhledem k tomu, že zaměstnanci pracují z domova, mají nárok na stravenky. Pouze 
paní vrátné, které nemohou vykonávat práci (překážka na straně zaměstnavatele), 
nemají na stravenky nárok. Paní uklízečky mají nárok pouze na dny, kdy vykáží úklid. 

 Návrh na odpuštění nájmu bistru na PedF, jde o neziskovku, poměrnou část za březen, a dále 
do doby než se bude moct znovu zprovoznit. Kolegium schválilo. 

 Ostatní pronájmy (především v Brandýse) budou řešeny individuálně. 



Věda a výzkum 

 Obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky, plánované na 20.04. a 23.04. 
proběhnou (po schválení) distančně. 

 Dead-line pro podávání nových návrhů projektu GAČR je díky vyhlášení nové soutěže posunutý 
do 04.05., fakultní dead-line bude 29.04., katedry byly informovány. 

 Zrušení zahraničních cest v rámci GAČR: podařilo se „zachránit“ většinu vynaložených nákladů, 
doc. Černochová zašle rozklad paní tajemnici.; Dr. Beránková dodá informace, jak oficiálně 
postupovat při rušení zahraničních služebních cest. 

 Rada Progresu se uskuteční 23.04. od 9:00 v MS Teams; pan prod. Teodoridis zjistí fungování 
týmu i mimo fakultu (neměl by být problém, kolegium rektora probíhalo též přes MS Teams). 

Zahraniční 

Žádosti o mezinárodní projekty dodané k 25.2.2020 

 Mandate Letter – Všechny potřebné mandátní dopisy, které bylo v poslední době potřeba 
nechat podepsat pane rektorem, se stihly ještě před omezením provozu VŠ zařídit. Jednalo se 
o projekty:  

 Erasmus+ KA201: University of Plymouth (koordinátor) – KPPPg – doc. Stará (řešitel: 
Philip Selbie, BEd (Hons), M.A.) – "University Practice Schools: sustainable 
collaboration across learning environments (UPScale)". 

 Erasmus+ KA201: Nakladatelství Dr. Josefa Raabe, s.r.o. (koordinátor) – Dr. Loudová 
Stralczynská – "Learning by Doing – Attainment of Basic Competences in ECEC (ANC 
for kinderkargtens)". 

 Erasmus+ KA2: Universität Wien (koordinátor) – KMDM – prof. Novotná – Concepts 
for mathematical teaching units for migrant students“. 

UNICA 

 Prestižní Śtudent UNICA Conference 2020, která se měla uskutečnit koncem června v Lisabonu, 
byla zrušena. Na konferenci bylo vybráno RUK 5 studentů, mezi nimi i dva studenti PedF. 

 Adam Šíma (PřF UK), Pavla Satrapová (FTVS UK), Jan Maleček (FTVS UK), Ráchel Ridzoňová 
(PedF UK), Vít Smelík (PedF UK). 

 Konference se uskuteční až příští rok. 

4EU+: minigranty 

 Výběrová komise pro 4EU+ minigranty 2020 rozhodla, že bude finančně podpořen projekt 
KAMV „VIRTUAL CO-TEACHING – PREPARATION částkou ve výši 160 000 Kč. 

Informace z EK RUK 

1) ONLINE/DISTANČNÍ VÝUKA ERASMUS STUDENTŮ IN  

 Prosíme o zabezpečení online/distanční výuky Erasmus přijíždějících do doby znovuotevření 
fakult nebo (nastane-li dříve) do konce přednáškového období semestru. 

 Vzhledem k tomu, že se aktuálně odhaduje, že školy budou otevřeny až jako jedno z posledních 
odstraňovaných opatření nejdříve koncem května, tak je zapotřebí se zamyslet i nad tím, že 
takto možná proběhne celý letošní letní semestr včetně zápočtového týdne  

 Pokud by výuka byla obnovena a chtěli byste ji protahovat do června/července, studentům, 
kteří zde nadále zůstávají, bychom prodloužili akceptace odpovídajícím způsobem (např. do  
konce července); měli bychom je na to ale nejpozději začátkem května upozornit, aby mohli 
uzpůsobit své plány  

 Pokud by např. na lékařských fakultách v určitém okamžiku další online výuka nebyla možná, 
studenty na to co nejdříve upozorněte, aby se mohli přizpůsobit situaci. 



2) STUDENTI ERASMUS IN, KTEŘÍ ODJELI DOMŮ A CHTĚLI SE VRÁTIT DO ČR POZDĚJI A SEMESTR 
DOKONČIT; ZKOUŠKY 

 Dle aktuálního vývoje situace se obáváme, že se studenti, kteří odjeli (původně dočasně) domů 
nebo uvízli v zahraničí při nějakém výletu, již nebudou moci nejméně do května/června vrátit 
do ČR; spíše ale tipujeme, že jim to nebude dovoleno ještě déle nebo jen za podmínky 14-denní 
karantény. 

 Tito studenti jsou z velké části také zapsaní do distanční / online výuky na UK, je na místě se 
tedy zamyslet nad tím, zda bude možné, aby distančně skládali i zkoušky. 

 Pokud distanční složení atestace možné nebude, je třeba studenty informovat, tak aby mohli 
pobyt buď ukončit nebo se domluvit s domácí VŠ na vyzkoušení tam (v takovém případě by asi 
daný kolega v zahraničí potřeboval sylabus předmětu). 

 Studentům jsem napsala, ať si toto u pedagogů ověří – příp. pokud budete mít postup platný 
za celou fakultu, napište jim tak hromadně a dejte do kopie i naši kancelář 
(erasmus@ruk.cuni.cz). 

3) NAVRÁTILÍ STUDENTI OUT – STORNA A UKONČENÍ POBYTU Z VYŠŠÍ MOCI  

 Studentům, kteří pobyt zcela stornovali (aktuálně asi 140 osob z UK), bude třeba v SIS upravit 
odpovídajícím způsobem záznam. Poznámka kolegia: se zapisováním do předmětů budeme 
vycházet maximálně vstříc. 

4) NAVRÁTILÍ STUDENTI OUT POKRAČUJÍCÍ V DISTANČNÍ VÝUCE NA ZAHRANIČNÍ VŠ  

 U těchto studentů nemáme zatím nastaven postup, prosíme, vyčkejte na vyjádření DZS, zda 
jim bude příslušet alespoň část stipendia na dobu, kdy budou studovat předměty na zahraniční 
VŠ z domova. 

 Rovněž zatím nevíme, jak je vést v SIS – ověříme a dáme Vám vědět. 

 Více vědět budeme zřejmě příští týden, do té doby, ať studenti vyčkají (stejně jsou z větší části 
v karanténě. 


