Vážené studentky, vážení studenti,
všichni nyní čelíme situaci, s jakou jsme se dosud nikdy nesetkali. Téměř celá Evropa
a spolu s ní i Česká republika žije v nouzovém stavu, který se promítá do všech
aspektů našeho soukromého i pracovního života. Je jasné, že tato situace má a bude
mít vliv i na Váš studijní život. Chceme Vás ujistit, že na VUT uděláme vše pro to,
abyste mohli nadále řádně studovat, ukončit co nejvíce zapsaných předmětů a
postoupit do další etapy svého studia.
Jednoznačnou prioritou VUT je vytvořit pro studenty závěrečných ročníků
bakalářského či magisterského studia takové podmínky, které jim umožní dokončit
tento semestr v co nejkratším termínu a následně dopsat a odevzdat závěrečnou práci
a složit státní závěrečné zkoušky. Samozřejmě ale řešíme studijní situaci všech našich
studentů.
Chtěl bych Vám rovněž poděkovat za to, že řada z Vás působí jako dobrovolníci, popř.
jakoukoliv formou pomáhá těm, kteří to potřebují. Rád bych Vás nyní informoval o
jednotlivých opatřeních, která se chystají ve vztahu k Vašemu studiu. Je jasné, že řada
okolností je stále neznámých, některé můžeme předvídat jen s jistou mírou
pravděpodobnosti. Situace se mění každým dnem a o tom, jak se promítne do
studijních záležitostí, Vás budeme postupně informovat.
Kontaktní výuka na VUT zůstane zrušena nejméně do 17. dubna 2020. To platí
na všech fakultách a vysokoškolských ústavech VUT, a také pro individuální
výuku v laboratořích či ateliérech. Další informace budou na webu VUT
zveřejněny nejpozději 18. dubna 2020. Níže pak najdete odpovědi na nejčastější
okruhy dotazů.
Věřím, že společnými silami i toto obtížné období zvládneme.
Petr Štěpánek, rektor VUT

Výuka distanční formou
Výuka v předmětech, ve kterých je to možné, probíhá distanční formou, zejména
prostřednictvím e-learningu. U většiny předmětů na VUT tato forma výuky možná je,
ale vždy záleží na konkrétním předmětu konkrétní fakulty či součásti. Informace o
průběhu distanční výuky naleznete na internetových stránkách své fakulty, popř. Vás
budou kontaktovat vyučující. U předmětů, u kterých výuku (nebo část výuky) není
možné nahradit distanční formou, bude tato výuka probíhat až po zrušení aktuálních
omezení. O konkrétních obdobích, kdy by se tato výuka „nahrazovala“, budete včas
informováni na webových stránkách VUT, stránkách fakult a rovněž od vyučujících.
Získání zápočtů
U předmětů, kde proběhne veškerá výuka v distanční formě a bude možné všechny
podmínky pro udělení zápočtů splnit distanční formou, budete mít možnost získat
zápočty v původních termínech stanovených harmonogramem akademického roku. U

předmětů, kde bude nutné část výuky doplnit, či některé úkoly nutné pro udělení
zápočtu splnit až po odpadnutí současných překážek, budete informováni o termínu
pro udělení zápočtu jednotlivými vyučujícími, jakmile bude jasné, kdy současná
omezení skončí.
Zkouškové období
•

•

•

Prověřujeme možnosti neprezenčních možností konání zkoušek, ale
v současné době zatím nepředpokládáme, že by na VUT bylo možné skládat
zkoušky distančně.
Vzhledem k výše uvedenému VUT umožní každému studentovi, včetně
zahraničních studentů, v návaznosti na vnějších podmínkách (které nyní
neumíme predikovat ani z časového hlediska, ani z hlediska jejich rozsahu),
aby mohl absolvovat všechny termíny zkoušek v době, kdy se ke zkoušce bude
moci bez problémů prezenčně dostavit.
Předpokládáme rovněž posunutí celého zkouškového období o několik týdnů,
popř. na období letních prázdnin, při nejhorším až do začátku výuky v zimním
semestru – konkrétní provedení na VUT závisí na termínu, kdy bude ukončeno
omezení volného pohybu osob.

Závěrečné práce
Termíny a formu odevzdání závěrečných prací budou určovat jednotlivé fakulty a
součásti VUT svým studentům s ohledem na charakter prací. Sledujte tedy informace
na své fakultě, případně o tomto komunikujte se svým vedoucím práce.
Státní závěrečné zkoušky
Státní závěrečné zkoušky, včetně obhajob závěrečných prací, se dle platných právních
předpisů nemohou konat distanční formou. Je tedy jasné, že se uskuteční až ve chvíli,
kdy bude možné osobní zkoušení před komisí. Je pravděpodobné, že v některých
případech mohou státní závěrečné zkoušky probíhat až v září 2020. Sledujte prosím
v této věci informace na své fakultě či součásti VUT.
Postup do dalšího ročníku studia
Podmínky pro postup studentů do dalšího ročníku studia dané Studijním a zkušebním
řádem VUT a vnitřními normami se nemění. Termíny pro kontrolu splnění těchto
podmínek budou stanoveny s ohledem na další vývoj situace v ČR a s ohledem na
možnost konání zkoušek na každé jednotlivé součásti VUT. Studenti, kteří stanovené
podmínky nebudou moci z objektivních důvodů splnit, mohou požádat o výjimku, o
které bude rozhodovat děkan či ředitel vysokoškolského ústavu.
Poplatky za studium
•

Poplatky za studium musí být studentům, kteří splní zákonem stanovené
podmínky pro vyměření poplatku, nadále vyměřovány. Důvodem je skutečnost,
že k prodloužení standardní doby studia zvětšené o jeden rok došlo ještě před
současnou epidemií.

•

•

Každý student však má možnost ve lhůtě 30 dní od doručení rozhodnutí o
poplatkové povinnosti požádat o snížení, nebo prominutí vyměřeného poplatku.
Pokud na konkrétní poplatkovou povinnost bude mít vliv aktuální
epidemiologická situace, bude toto zohledněno a konkrétní poplatek bude
snížen, či úplně prominut. Při posuzování každé takové žádosti může být
zohledněna také aktuální sociální situace studenta, pokud o to student požádá
a svou situaci doloží.
Podle aktuálních informací na webu MŠMT, ministerstvo školství připravuje
legislativní změny a úpravy v matrice studentů tak, aby současný nouzový stav
nevedl k prodlužování studia. Tuto iniciativu MŠMT vítáme a pokud dojde
k příslušným změnám zákona, tak je budeme okamžitě aplikovat v prostředí
VUT.

Koleje a menzy
Žádáme studenty, aby průběžně sledovali webové stránky Kolejí a menz VUT, kde
jsou průběžně aktualizované informace. Provoz menz je momentálně s ohledem na
vývoj situace a usnesení Vlády ČR omezen.
Podstatné informace o ubytování jsou zveřejněny na webu univerzity i KaM. Se
studenty, kterých se to týká, je KaM ve spojení. I zde prosíme studenty, aby průběžně
sledovali sdělovací prostředky a webové stránky univerzity i KaM, neboť informace
jsou aktualizovány s ohledem na rozhodnutí Vlády ČR a vývoj situace. Vedení VUT a
ředitelka KaM v této věci děkují všem studentům za spolupráci a dodržování vládních
nařízení.

