DODATEK Č. 1
k Pokynu vedoucího ústavu THD FAST VUT č. 2/2020
1 Úvod
Dle informací Vlády ČR zveřejněných dne 28. 4. 2020 aktuálně platí:
U vysokých škol bude od 11. května možná výuka a zkoušení studentů všech
ročníků VŠ ve skupině mající max. 15 osob. Pro všechny typy vysokoškolské
výuky bude od 11. 5. 2020 platit omezení, že v jedné třídě či skupině nesmí
být více než 15 osob. Nutno dodržovat obecně platná hygienická opatření
(dezinfekce rukou, nošení roušky, dodržování bezpečné vzdálenosti).
Studenti oboru Stavebně materiálové inženýrství si vstup do areálu současně
(jedním e-mailem s více příjemci) dohodnou také s Ing. A. Hubáčkem
hubacek.a@fce.vutbr.cz a Ing. Š. Keprdovou keprdova.s@fce.vutbr.cz a p. J.
Klímou klima.j@fce.vutbr.cz a u Centra Admas na vědomí správkyni areálu paní
Ing. Ulbrychové na mailu ulbrychova.m@fce.vutbr.cz - použít všechny 4 mailové
adres.

2 Informace pro studenty závěrečných ročníků BSP a DSP
Dle Dodatku č. 2 ke SMĚRNICI DĚKANA č. 1/2019 (BSP, NSP) platí:
-

Studenti, kteří budou konat státní závěrečnou zkoušku:
- Termíny odevzdávání závěrečných prací zůstávají platné podle zadání
závěrečné práce a časového plánu výuky do 22. 5. 2020, avšak vkládání je
možné do 5. 6. 2020. V uvedených datech se odevzdává pouze elektronická
forma práce (listinná forma – se odevzdá při obhajobě). Po termínu 5. 6. 2020
bude možné odevzdat elektronickou formu závěrečné práce do
informačního systému jen na základě odůvodněné žádosti.
- Hlavní termín SZZ:
- zkouškové období začíná podle platného časového plánu a trvá do
12. 6. 2020,
- kontrola splnění studijních povinností: 12. 6. 2020,
- konání hlavního termínu SZZ: v týdnu od 22. 6. 2020.
- Doplňkový termín SZZ (doplňkový termín může být v případě potřeby
vypsán pro studenty, kteří se z vážných důvodů, např. nemoc či karanténa
nemohli zúčastnit SZZ v hlavním termínu):
- zkouškové období začíná podle platného časového plánu a trvá do
28. 8. 2020,
- kontrola splnění studijních povinností: 28. 8. 2020,
- konání doplňkového termínu SZZ: v týdnu od 14. 9. 2020.

Aktuální týdenní rozpis zajištění provozu laboratoří technickými pracovníky je
v Příloze č. 2 tohoto dodatku č.1 Pokynu č.2. Žádáme Vás, komunikujte se
svým vedoucím závěrečné práce a snažte se v mezích možností práci
dopracovat a odevzdat.
g) Konání zkoušek je možné jak distanční formou, tak u většiny předmětů THD
bude nabízena i možnost prezenční. Toto bude vždy uvedeno v intranetu
u daného zkušebního termínu. Možnost distančního zkoušení u
předmětů, které jsou jinak vypsány pouze prezenčně umožní absolvovat
zkoušku zahraničním studentům (včetně studentů ze Slovenska) a také
studentům z ČR, kteří se ze závažných důvodů (onemocnění, karantén,
překážka v dopravě apod.) nemohou účastnit prezenční formy zkoušky.

3 Informace pro studenty nezávěrečných ročníků FAST VUT
b) Konání zkoušek z předmětů bude umožněno prodloužením zkouškového
období letního semestru do 30. 9. 2020. Konání zkoušek je možné distanční
i prezenční formou, forma zkoušky záleží na garantovi předmětu. Vždy
bude uvedeno u daného termínu.

Text v tomto dodatku neuvedený zůstává plně v platnosti podle dikce Pokynu
vedoucího ústavu THD FAST VUT č. 2/2020

V Brně dne 06.05.2020
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.
Vedoucí Ústavu technologie stavebních hmot a dílců

Příloha č. 2: Rozpis zajištění laboratoří THD technickými pracovníky pro
období 4. – 15. 05. 2020.

