VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ
děkanát

V Brně 18. 12. 2020
Č.j. VFU/2020/2528

Aktualizovaný pokyn děkana Fakulty veterinárního lékařství k realizaci odložené výuky
a ukončování předmětů v zimním semestru akademického roku 2020/2021
s účinností od 18. prosince 2020

v návaznosti na Opatření rektora VFU Brno č. j. VFU/2020/2490 ze dne 17. prosince 2020 v souvislosti
s Usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 č. 1335, o přijetí krizového opatření, vydávám
aktualizovaný pokyn k realizaci odložené výuky a ukončování předmětů na Fakultě veterinárního
lékařství v zimním semestru akademického roku 2020/2021.
1. - 5. ročník MSP
Výuka u předmětů, jejíž povaha to umožňuje, bude ukončena distanční formou. Studentům bude
nadále umožněno konzultovat problematiku související s náplní předmětů distanční formou nebo po
dohodě s vyučujícím individuální prezenční formou.
U předmětů (nebo částí předmětů), jejichž charakter distanční vzdělávání zcela nebo částečně
neumožňuje (praktická klinická výuka, výuka DOS, některá laboratorní cvičení apod.), bude výuka
odložena a realizována dle mimořádného rozvrhu odložené výuky (viz příloha). Termín zahájení
odložené výuky bude upřesněn v návaznosti na aktuální epidemickou situaci začátkem roku 2021 s
předpokladem zahájení odložené výuky od druhé poloviny ledna 2021.
V případě nemožnosti realizace odložené výuky v náhradním termínu ZS, bude tato výuka nahrazena
v průběhu LS 2020/2021, stejně tak bude klinická výuka v rámci DOS, klinické stáže a praxe realizovány
v průběhu LS 2020/2021. U zahraničních studentů (ASP a studenti ERASMUS+), kteří se z objektivních
důvodů (např. omezení či nemožnost cestování, karanténní opatření) nemohou náhradní výuky v ZS
2020/2021 zúčastnit, bude odložená výuka realizována v průběhu LS 2020/2021.
Zahájení i rozvrh odložené výuky může být aktualizován s ohledem na usnesení vlády a opatření
rektora.
Bloková výuka v 6. ročníku MSP
Bude realizována dle platného rozpisu blokové výuky pro ak. rok 2020/2021. Výuka v rámci 2. bloku
bude realizována s využitím prostředků a metod distančního vzdělávání s výjimkou individuálních
konzultací, které je možné po dohodě s vyučujícím realizovat i prezenční formou. Klinickou praktickou
výuku a klinické stáže budou studenti individuálně absolvovat mimo fakultní a univerzitní pracoviště.
Způsob organizace výuky 3. a 4. bloku bude upřesněn v souladu s aktuálními protiepidemickými
opatřeními v následujícím období.
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Externí praxe
Mohou být realizovány bez omezení u externích subjektů během celého akademického roku při
dodržování podmínek poskytovatele praxe a stávajících hygienických opatření.
Zápočty, zkoušky, dílčí státní rigorózní zkoušky a obhajoby odborných prací
Ukončování předmětů (zkouškou, zápočtem, dílčí státní rigorózní zkouškou) bude uskutečňováno
přednostně distančním způsobem. Zkoušení lze realizovat také prezenční formou za podmínky
přítomnosti maximálně 10 osob v místnosti a dodržení stávajících hygienických opatření (krytí úst a
nosu, rozestupy, pravidelné větrání místnosti a dezinfekce).
U zahraničních studentů bude ukončování předmětů realizováno distančním způsobem. U
zahraničních studentů, kteří jsou v době konání zkoušek fyzicky přítomni v České republice, lze zkoušení
realizovat i prezenční formou za podmínky přítomnosti maximálně 10 osob v místnosti a dodržení
stávajících hygienických opatření (krytí úst a nosu, rozestupy, pravidelné větrání místnosti a
dezinfekce).
Studium DSP
Bude realizováno prezenční formou dle individuálního studijního plánu. Státní zkoušky a obhajoby
disertačních prací mohou být realizovány prezenční formou za podmínky přítomnosti maximálně 10
osob v místnosti a dodržení stávajících hygienických opatření (krytí úst a nosu, rozestupy, pravidelné
větrání místnosti a dezinfekce).
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