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1. Úvod
Tyto podmínky pro výuku na VŠLG navazují na Rozhodnutí rektora RR 02/20-VSLG-Opatření
proti zavlečení a šíření koronaviru (zejména bod 3.2) a upravují podmínky pro výuku na VŠLG
v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole
dle Usnesení Vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového
opatření (dále jen „Usnesení Vlády ČR“).
Výuka studentů VŠLG v Přerově a v Praze se řídí jednotně těmito podmínkami a odpovídající
vnitřní normou VŠLG.
2. Cíl
Cílem je upřesnit podmínky pro výuku na VŠLG při zákazu osobní přítomnosti studentů při
studiu.
3. Podmínky pro výuku na VŠLG
3.1 S účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 bude výuka probíhat bezkontaktním
způsobem pro studenty studující v prezenční i kombinované formě studia ve všech ročnících.
Provoz budovy Přerov, Palackého 25, bude pro studenty VŠLG a zaměstnance otevřen bez
významných změn.
Provoz budovy EC Praha, Svídnická 506/1, Praha 8, bude pro studenty VŠLG a zaměstnance
otevřen ve čtvrtek od 7:00 hod do 16:30 hod, v sobotu dle předchozí domluvy (rozvrhu).
Současně je nutné plnit platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR i interní předpisy VŠLG
(např. povinnost mít ve vnitřních prostorech zakryté dýchací cesty ochrannými prostředky,
zákaz vstupu osob s příznaky covid-19 apod.).
3.2 Vyučující realizuje výuku při respektování platného rozvrhu výuky při využití MS
Teams jako platformy schválené VŠLG k on-line výuce. Po domluvě s vedoucím katedry lze
využít i jiné prostředky umožňující srovnatelnou výuku na dálku bezkontaktním způsobem.
VŠLG doporučuje využít LMS Moodle a místní uložiště. Vyučující a garant předmětu jsou
odpovědni za kvalitu výuky v kvalitě jako při prezenční/kombinované formě studia.

V době výuky dle rozvrhu je vyučující k dispozici prostřednictvím on-line platformy, aby mohl
reagovat na požadavky studentů v reálném čase.
3.3 Vyučující je povinen informovat studenty o způsobu výuky, vzájemné komunikaci,
studijních materiálech apod. Vyučující v prvním týdnu on-line výuky ZS prokazatelně
kontaktuje své studenty (skupiny lze dohledat v ISIS nebo v adresáři v e-mailu) a určí prostředí,
ve kterém bude probíhat bezkontaktní výuka, např. zřídí třídu v MS Teams.
3.4 Studenti jsou povinni plnit studijní povinnosti i při bezkontaktní výuce. O případnou
technickou a metodickou pomoc nejprve žádají svého vyučujícího, který sdělí další postup.
3.5 Studenti mají právo na individuální osobní konzultace na základě předcházející domluvy
s vyučujícím.
3.6 Technickou a metodickou pomoc bude poskytovat vyučujícím
Ing. Hynek Procházka, it@vslg.cz, správce ICT a řídících systémů,
doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, oldrich.kodym@vslg.cz, prorektor pro vzdělávání,
Ing. Libor Kavka, Ph.D., libor.kavka@vslg.cz, prorektor, interní školitel MS Teams a LMS
Moodle.

4. Závěr
Dle pokynů krajských hygienických stanic, Ministerstva zdravotnictví ČR či Vlády ČR mohou
nastat případné další změny.
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