Doporučení rektora VUT v důsledku šíření
koronaviru
S účinností od 11. března 2020 zakazuje Ministerstvo zdravotnictví:
•

•

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na toto nařízení přijímá VUT následující opatření:

Prezenční výuka na VUT je od 11. března 2020 do
odvolání zrušena
Vysoké učení technické v Brně v reakci na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ČR ruší od 11. března 2020 prezenční výuku, a to do odvolání. Ruší se také výuka na
Univerzitě třetího věku a dětská technická univerzita VUT Junior. Studium bude po
rozhodnutí děkanů nahrazeno distanční formou (např. webináře, prezentace na internetu, online přednášky, individuální konzultace on-line apod.). Nebude probíhat ani výuka v menších
kolektivech, to znamená v ateliérech nebo laboratořích.
Rovněž univerzitní knihovny se uzavírají a nebudou probíhat ani sportovní aktivity na
sportovištích školy. Univerzitní budovy ovšem nebudou uzavřeny, protože zaměstnanci
budou i nadále docházet do práce. Stejně tak jim bude zajištěna možnost stravování. Rektor
dále doporučuje neschválení (případně zrušení) cestovních příkazů zaměstnanců, kteří by měli
cestovat do rizikových oblastí.
"Naší prioritou je, aby studenti končící v tomto ročníku, mohli řádně a v termínu dostudovat.
O způsobu konání závěrečných zkoušek bude rozhodnuto s dostatečným předstihem," uvedl
rektor VUT Petr Štěpánek. Situaci nadále sledujeme, uvedená opatření se mohou časem
měnit. Prosím sledujte proto web a sociální sítě školy.
Krizový štáb VUT pověřil jako kontaktní osobu k tématu šíření koronaviru RNDr. Mgr.
Danielu Dvorskou, na kterou se můžete v případě dotazů obracet (dvorska@vutbr.cz nebo
778 790 510).
Odkazy na webové stránky s informacemi o vzniklé situaci:
•
•
•
•
•

Doporučení ministerstva zdravotnictví
Doporučení ministerstva zahraničí
Doporučení na webu Státního zdravotnického ústavu
Web Krajské hygienické stanice
Web Světové zdravotnické organizace
rektor VUT prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
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