VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ
děkanát

V Brně 5. 5. 2020
Č.j. 1900/20/34
Opatření děkana Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno ze dne 5. května 2020 upravující
organizaci výuky v návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti se šířením COVID-19
Vážení,
v návaznosti na Opatření rektora ze dne 5. května 2020 v souladu s platnými nařízeními vlády ČR
vydávám opatření, upřesňující realizaci výuky, ukončování předmětů, zkoušek, obhajob odborných
prací a dílčích státních rigorózních zkoušek.

Výuka 1. až 5. ročníku MSP v českém i anglickém studijním programu
1. Výuka u předmětů (1. a 2. ročníku), kterou lze realizovat distančním způsobem bude nadále
realizována s využitím metod a prostředků distančního vzdělávání. Výuka končí dne 22. 5. 2020
(14 týdnů), od 25. 5. 2020 začíná zkouškové období, které končí dnem 31. 7. 2020 (viz Příloha 1
- Rozpis výuky v akademickém roce 2019/2020).
2. Výuka u předmětů (3. - 5. ročníku), kterou nelze zcela nahradit prostředky a metodami
distančního vzdělávání, bude realizována dle mimořádného rozvrhu odložené výuky, který
bude studentům a akademickým pracovníkům rozeslán nejpozději 6. 5. 2020.
Počínaje dnem:
- 11. května 2020 bude zahájena praktická (prezenční) výuka pro studenty, kteří jsou ke dni
zahájení výuky přítomni na území ČR.
- 1. června 2020 bude zahájena praktická (prezenční) výuka pro ty studenty, kteří nejsou k 11.
květnu přítomni na území ČR.
Zkouškové období u těchto předmětů začíná ukončením jejich výuky v mimořádném rozvrhu a
končí dnem 31. 7. 2020.
Zahájení i rozvrh odložené výuky může být průběžně modifikován v závislosti na aktuální situaci
v souvislosti s mimořádnými opatřeními.
3. Výuka klinických stáží 4. ročníku a DOS bude realizována počínaje dnem 11. května 2020 až do
31. 8. 2020 a to dle organizačních možností jednotlivých klinických pracovišť FVL VFU Brno.
4. Praktická výuka povinně volitelných a volitelných předmětů není v mimořádných rozvrzích
uvedena, její realizaci zajistí garant předmětu po domluvě se studenty. Tato výuka, včetně
ukončení předmětu zápočtem (zkouškou), proběhne nejpozději do 31. 7. 2020.
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Externí praxe
Průběžně probíhá výuka externích praxí. Individuální externí praxe mohou být vykonávány při dodržení
obecně platných hygienických opatření, doporučení vlády a příslušných ministerstev ČR a v souladu
s Opatřením rektora.
Zkoušení a zápočty
Předměty budou ukončovány podle platného studijního plánu (zápočtem, nebo zápočtem a zkouškou).
V případech, kdy je možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem, může být
provedeno s využitím distančních forem (zejména testování prostřednictvím počítače, hodnocení
zadaných prací apod.).
Ústní zkoušky budou probíhat prezenčně. Garantům je doporučeno vypisovat termíny ke zkoušení
rovnoměrně ve zkouškovém období a v dostatečném počtu tak, aby měli studenti dostatek prostoru
na přípravu a složení příslušných zkoušek. Vypisování termínů zkoušek garanty pro studenty 3. - 5.
ročníku bude provedeno s ohledem na probíhající mimořádnou náhradní výuku.

Bloková výuka 6. ročníku MSP v českém i anglickém studijním programu a dílčí státní rigorózní
zkoušky
Výuka v rámci 3. bloku byla již realizována prezenční formou (před vyhlášením mimořádných opatření
omezujících výuku za účasti studentů). Výuka v rámci 4. bloku bude nadále realizována prostředky
distančního vzdělávání. V případě klinické výuky a praxí (včetně laboratorních), které nelze nahradit
distanční formou, bude náhradní klinická výuka a praxe realizována v termínu od 11. 5. do 19. 6. 2020
pro předměty Choroby psů a koček, Choroby koní, Choroby ptáků, plazů a drobných savců. U předmětu
Choroby přežvýkavců bude náhradní klinická výuka a praxe probíhat od 11. 5. do 22. 5. 2020. O bližší
organizaci výuky a průběhu praxí informuje studenty garant předmětu.
Zkoušení dílčích státních rigorózních zkoušek (obhajob odborných prací) 4. bloku bude probíhat
prezenční formou, a to v termínech:
Choroby přežvýkavců v týdnu od 25. 5. do 29. 5. 2020
Klinická patologie od 18. 5. do 22. 5. 2020
Hygiena potravin od 1. 6. do 5. 6. 2020
Infekční choroby zvířat a legislativa od 22. 6. od 26. 6. 2020
Choroby psů a koček od 22. 6. do 26. 6. 2020
Choroby koní od 22. 6. do 26. 6. 2020
Choroby ptáků, plazů a drobných savců od 22. 6. do 26. 6. 2020
Zkoušení dílčích státních rigorózních zkoušek (obhajob odborných prací) 3. bloku bude probíhat
prezenční formou, a to v termínech:
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Klinická patologie od 22. 6. do 26. 6. 2020
Hygiena potravin od 22. 6. do 26. 6. 2020
Choroby psů a koček od 13. 7. do 17. 7. 2020
Choroby koní v termínech od 13. 7. do 17. 7.
Choroby ptáků, plazů a drobných savců od 13. 7. do 17. 7. 2020
Výuka v rámci DSP
Výuka studentů DSP je realizována podle individuálních studijních plánů za splnění podmínek
uvedených v Opatření rektora ze dne 5. května 2020.
Zvláštní podmínky
Pro realizaci výuky, konzultací, zkoušení a zápočtů, státních dílčích rigorózních zkoušek a obhajob
odborných prací jsou v souladu s Opatřením rektora ze dne 5. května 2020 stanoveny následující
podmínky:
• studenti a akademičtí pracovníci anebo jiné osoby poskytnou písemné čestné prohlášení o
neexistenci infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o skutečnosti, že nemají v
daném čase nařízeno karanténní opatření, a o skutečnosti, že jsou bez akutních zdravotních potíží
odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo
chuti) (Příloha 2). Čestné prohlášení předají studenti vyučujícímu po prvním vstupu do areálu VFU
Brno, tj. na 1. hodině praktické výuky. Studenti, kteří se praktické výuky neúčastní a účastní se pouze
prezenčního zkoušení, odevzdají čestné prohlášení zkoušejícímu před zahájením zkoušky. Originál
čestných prohlášení bude archivován na Studijním oddělení FVL. Čestné prohlášení akademických
pracovníků, případně dalších osob s účastí na výuce (zkoušení), bude archivován na sekretariátech
jednotlivých fakultních pracovišť,
• osoby při vstupu do místnosti provedou desinfekci rukou dezinfekčním prostředkem poskytnutým
příslušným pracovištěm,
• budou vedeny záznamy o době přítomnosti zúčastněných osob (studentů, akademických pracovníků,
jiných osob) v dané místnosti při výuce nebo zkoušení,
• osoby vykazující zdravotní potíže odpovídající virovému onemocnění budou z příslušné místnosti
neprodleně vykázány.

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., v.r.
děkan FVL
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Přílohy:
1- Upravený harmonogram ak. roku 2019/2020
2-Prohlášení o bezinfekčnosti

Odkazy:
Žáci a studenti vstupující na území České republiky
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22247059&doctype=ART&#zaci_a_studenti_c_2
Přehled vládních usnesení souvisejících s bojem proti epidemii COVID-19
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-odvyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/
Nejčastější dotazy týkající se COVID-19
https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi/

Na vědomí:
Studenti a zaměstnanci FVL
Prorektor pro vzdělávání
Děkanka FVHE

