INFORMACE CESA K ZIMNÍMU SEMESTRU 2020 A SPORTU NA VUT
v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid – 19
způsobeného novým Koronavirem SARS-CoV-2 platná od 23.9.2020
Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje je s platností od 23.9.2020
zakázána osobní přítomnost studentů ve výuce až do odvolání a to s několika výjimkami. Ředitelka
CESA vydává tato opatření:

OBECNĚ PLATNÁ PRAVIDLA pro vstup a pohyb v areálech VUT:
-

Zákaz vstupu osob s příznaky virového infekčního onemocnění

-

Povinná desinfekce rukou při vstupu do budovy, před vstupem do učeben, po použití WC.

-

Ve všech prostorách dodržování odstupu nejméně 2 metry.

-

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách a venku,
kde není vzdálenost 2m.

-

Osoby, které nebudou respektovat pravidla pro vstup, budou ze sportovních areálů vykázány.

SPORTOVNÍ TECHNOLOGIE – bakalářský studijní program
Studenti respektují pravidla dle aktuálních Rozhodnutí rektora a pravidla nastavená CESA a FEKT pro
výuku v bakalářských studijních programech v předmětech vyučovaných v souladu se studijním
plánem a řídí se pokyny vyučujících, zejména:
-

Elektronické „Čestné prohlášení“ o tom, že student nemá příznaky virového onemocnění – se
vyplňují každý den před vstupem do budov VUT.

-

Studentům s příznaky virového onemocnění je zakázán vstup do výuky. Absenci ve výuce je
nutné řádně a včas omluvit u každého vyučujícího školním emailem.

-

Oznámení o nařízené karanténě nebo izolaci se zasílají studenti na studijní oddělení CESA.

-

Úřední hodiny studijního oddělení jsou zrušeny až do odvolání. Studijní záležitosti jsou řešeny
primárně elektronicky, nebo poštou. Osobní návštěva studijního oddělení je možná pouze po
předchozí domluvě, v konkrétním čase.

-

Rizikové skupiny informují o svém zdravotním stavu studijní oddělení CESA a dokládají
odpovídající potvrzení od lékaře (bude založeno v osobním spise studenta).

-

Přednášky jsou vedeny v on-line formě bez účasti studentů

-

V laboratořích a v předmětech s praktickou výukou je povolena účast studentů v omezených
počtech. Dle toho bude upravena organizace výuky a studentům budou zaslány informace,
kde dochází ke změnám. Snažíme se držet rozvrhovou strukturu zimního semestru. O
organizaci předmětů budou informovat jednotliví vyučující – např. dělení na skupiny, aj.

TĚLESNÁ VÝCHOVA – volitelný předmět
Na základě rozhodnutí vedení školy, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, byla v úterý 22. 09.
2020 ve 12:00 hodin UKONČENA VÝUKA VE VOLITELNÉM PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA a to až do
odvolání.
Zaměstnanci CESA budou připravovat průběžně pro studenty on-line prezentace a návody na „sport
doma“, proto doporučujeme sledovat aktuální informace a pokyny na webu CESA.

VEŘEJNOST - pronájmy
Vybrané sportovní areály VUT jsou zatím zpřístupněny veřejnosti (dlouhodobé nájmy) s ohledem na
platná opatření. Všichni nájemci přizpůsobí svoje činnosti provozu VUT včetně dodržování
bezpečnostních opatření:
-

Sportovci se na sportovní ploše v době cvičení, tréninku nebo zápasu pohybují bez roušky a dle
pokynů zaměstnance TPO nebo trenéra provádějí desinfekci používaného nářadí nebo náčiní
(nastříkání desinfekce na ubrousky a otření povrchu).

-

Sportovci do prostoru areálu vstupují společně za přítomnosti trenéra nebo pověřené osoby
(celá skupina); pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, vstup do šaten je nejdříve 15 minut před
začátkem tréninku a jejich opuštění je nejpozději do 15 minut po ukončení tréninku.

-

Na sportovní ploše se pohybují jen sportovci, trenéři a nezbytně nutný doprovod poskytující
technickou/materiální podporu sportovců při tréninku nebo soutěži.

-

Trenéři a technický doprovod se pohybují po celou dobu v rouškách.

-

Sektor diváků je vždy mimo herní plochu a počet diváků je definován aktuálními opatřeními.

-

Zajištění desinfekce vlastního mobiliáře a materiálu po tréninku/zápasu zajišťuje osoba
pověřená nájemcem.

-

Nájemci neprodleně informují vedoucího TPO o nařízené karanténě nebo izolaci v jejich
tréninkové skupině.

U3V – Pohybové studio a Seniorská akademie
Vzdělávání v rámci U3V je až do odvolání zrušeno.

Věříme, že mimořádná opatření všichni chápete a budete je respektovat. Děkujeme.

Brno, 23.9.2020

RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA

