
 
                     

Palackého tř.  1946/1 ● 612 42 Brno ● telefon +420 541 562 796● www.vfu.cz ● e-mail fvhe@vfu.cz ● IČ 62157124 

 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE  

DĚKANÁT 

 
V Brně 8. ledna 2021 
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Pokyn děkanky Fakulty veterinární hygieny a ekologie  

k výuce v akademickém roce 2020/2021 
č. 1/2021 

 
 

V souvislosti s účinností aktuálních usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření a v návaznosti na 
aktuální opatření rektora VFU vydávám pokyn k realizaci výuky na FVHE VFU Brno v akademickém 
roce 2020/2021. 

Bloková výuka studentů 6. ročníku MSP Veterinární hygiena a ekologie 
Bloková výuka probíhá podle platného rozpisu blokové výuky a náplně stanovené garantem 
předmětu dílčí státní zkoušky. Klinická praxe u externích poskytovatelů se koná bez omezení, ostatní 
výuka probíhá distančně.  

Ukončení výuky v ZS 2020/2021 
Výuka u předmětů, jejichž povaha to umožňuje, byla ukončena distanční formou dle harmonogramu 
akademického roku 2020/2021 (příloha 1). Zkoušky a zápočty předmětů v ZS akademického roku 
2020/2021 se uskutečňují přednostně distančním způsobem, prezenční formou pouze za podmínky 
přítomnosti maximálně 10 osob v místnosti a při současném dodržení požadovaných hygienických 

opatření  použití ochranných prostředků dýchacích cest, rozestupů nejméně dva metry, dezinfekce 
rukou při vstupu do místnosti a případně dalších. 
Výuka předmětů ze ZS 2020/2021, jejichž charakter distanční vzdělávání zcela nebo částečně 
neumožňuje (praktická klinická výuka, výuka DOS, některá laboratorní cvičení apod.), bude odložena 
a realizována formou mimořádného rozvrhu, termín bude upřesněn. 
U zahraničních studentů bude ukončování předmětů v ZS akademického roku 2020/2021 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 požadovaných hygienických opatření  použití ochranných prostředků 
dýchacích cest, rozestupů nejméně dva metry, dezinfekce rukou při vstupu do místnosti a případně 
dalších. 

Výuka v LS 2020/2021 v pregraduálních a doktorských studijních programech 
S ohledem na vývoj epidemiologické situace lze předpokládat zahájení výuky LS akademického roku 
2020/2021 distanční formou dle platného rozpisu výuky (příloha 1). 
K tomuto účelu budou přednostně využívány prostředky a nástroje pro distanční vzdělávání, které 
nabízí zázemí CITu VFU Brno (MS Teams, Zoom, Moodle apod.). On-line formy výuky (prezentace, 
cvičení a semináře) budou probíhat dle rozvrhu uvedeného ve STAGU, výjimečně v jiném termínu dle 
individuální dohody mezi vyučujícím a studenty.  
Bude prováděna archivace a průběžná kontrola všech forem distanční výuky (příloha 2). Garant 
předmětu a jednotliví vyučující jsou povinni provádět archivaci podkladů pro doložení, kdy a jakým 
způsobem výuka proběhla. U povinné výuky (cvičení, semináře apod.) musí být doloženo, že se 
student výuky účastnil (např. PrintScreen obrazovky se seznamem studentů účastnících se výuky, 
prezenční listina MS Teams, doložení o absolvování e-learningových kurzů Moodle apod.). Průběžná 
kontrola a monitoring distanční výuky bude prováděna na úrovni jednotlivých pracovišť přednostou, 
na úrovni fakulty garantem SP a příslušným proděkanem.  
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U předmětů v LS 2020/2021, jejichž charakter distanční vzdělávání zcela (nebo z části) neumožňuje 
(praktická klinická výuka, některá laboratorní cvičení, klinické stáže), bude nezbytná náhradní 
praktická výuka realizována formou mimořádného rozvrhu, termín bude upřesněn. 
Externí praxe předepsané studentům studijním plánem příslušného studijního programu lze 
absolvovat během celého akademického roku. Studenti posledních ročníků bakalářského 
a navazujícího magisterského studia doloží potvrzení o vykonané praxi nejpozději 31. 5. 2021. 
Výuka studentů DSP bude probíhat dle schválených individuálních studijních plánů a pokynů garanta 
předmětu distanční formou. Zkoušení lze realizovat i prezenční formou za podmínky přítomnosti 

maximálně 10 osob v místnosti a dodržení požadovaných hygienických opatření  použití ochranných 
prostředků dýchacích cest, rozestupů nejméně dva metry, dezinfekce rukou při vstupu do místnosti 
a případně dalších. 

Závěrečné práce, státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací 
Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací je stanoven na 30. 4. 2021.  
Začátek blokové výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech je určen 
na 2. 5. 2021, s výjimkou navazujícího magisterského programu Bezpečnost a kvalita potravin, kde 
bloková výuka začíná již 25. 4. 2021. 
Zkoušení dílčích státních zkoušek a obhajoby závěrečných prací se mohou konat  prezenční formou za 
podmínky přítomnosti maximálně 10 osob v místnosti a dodržení požadovaných hygienických 

opatření  použití ochranných prostředků dýchacích cest, rozestupů nejméně dva metry, dezinfekce 
rukou při vstupu do místnosti a případně dalších. V případě distanční formy zkoušení či obhajoby je 
nutné pořídit z průběhu audiovizuální záznam, který je nutné uchovat po dobu 5 let (příloha 2).  

Odpovědnosti 
Student je povinen se účastnit povinných částí výuky dle studijního plánu, rozvrhu a pokynů garanta 
předmětu a dalších vyučujících. 
Vyučující a zkoušející je povinen dostatečně informovat studenty o průběhu výuky, způsobu zkoušení 
a evidovat a archivovat průběh distanční výuky. 
Garant předmětu odpovídá za organizaci výuky a zkoušení předmětu.  
Přednosta ústavu odpovídá za zajištění výuky v souladu s tímto pokynem a aktuálními opatřeními 
rektora VFU na úrovni ústavů fakulty.  

Společné ustanovení 
Při všech prezenčních aktivitách v rámci výuky je nutné vyplnit formuláře Evidence přítomnosti osob 
a Čestné prohlášení (příloha 3 a 4). 
Tímto pokynem se ruší Pokyn děkanky č. 10 z 18. prosince 2020. 

 
 
 
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., v. r. 
děkanka FVHE VFU Brno 
 
 
 
Přílohy  
 
1. Rozpis výuky v akademickém roce 2020/2021 
2. Distanční výuka – archivace a průběžná kontrola 
3. Evidence přítomnosti osob 
4. Čestné prohlášení 


