Rozhodnutí děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity č. 2/2020
Mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací – přístup studentů
do knihovny a pro konzultace závěrečných prací, zkoušky, státní závěrečné
zkoušky, služební cesty zaměstnanců
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na
mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020, Rozhodnutí rektora
Masarykovy univerzity č. 5/2020 a Doporučení Krizového štábu MU vedoucím
hospodářských středisek MU ze dne 24. dubna 2020 vydávám tato mimořádná opatření.
(s účinností od 28. dubna 2020)
Článek 1
Přítomnost studentů v budově FSS MU pro konzultace závěrečných prací
(1) Trvá zákaz osobní přítomnosti studentů v budově FSS MU.
(2) Tento zákaz se nevztahuje na individuální návštěvy související s tvorbou bakalářských
a magisterských prací studentů, kteří budou obhajovat své práce na FSS MU v období
květen – září 2020. Podmínkou pro možnou přítomnost studentů těchto kurzů je splnění
následujících podmínek:
a) s jejich přítomností na fakultě souhlasí a bude jí přítomen vedoucí jejich závěrečné
práce, který údaje konzultujících studentů před každým jejich vstupem do budovy
vyplní na tomto odkazu: Seznam studentů,
b) studenti musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému
infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.),
c) studenti u vstupu do budovy provedou dezinfekci rukou,
d) studenti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření,
e) studenti poskytnou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity
(IS MU) elektronické čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
f) v jedné místnosti nebude současně přítomno více než pět osob.
(3) V případě konzultací studentů, kteří tyto podmínky nesplňují, dále platí doporučená
možnost konzultací distančním způsobem.
Článek 2
Provoz Knihovny FSS MU
(1) V prostoru vestibulu FSS MU je možno vždy v pondělí a ve čtvrtek od 13 do 15 hod.
vypůjčit si předem objednané knihy. Podrobné informace k systému půjčování stanoví
Knihovna FSS MU na svých webových stránkách (http://knihovna.fss.muni.cz).
(2) V prostoru vestibulu FSS MU je možno vždy v pondělí a ve čtvrtek od 13 do 15 hod.
vrátit knihy do biblioboxu.
(3) Pro vypůjčení i vrácení knih platí čl. 1, odst. 2, písm. b, c, d, e.
Článek 3
Zkoušky
(1) Zkoušky, kolokvia a zápočty všech předmětů na FSS MU budou do konce června 2020
probíhat výhradně distančním způsobem, bez přítomnosti studentů v budově FSS MU.
(2) Zkoušející zohlední postupy doporučené Metodickým listem Studijního odboru
Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2020 Metodika distančního zkoušení a ukončení
předmětů.
Článek 4
Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky budou do konce června 2020 probíhat výhradně distančním
způsobem, bez přítomnosti studentů v budově FSS MU.
Článek 5
Služební cesty
(1) Ani nadále se neumožňuje vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty.
(2) Vysílání zaměstnanců na tuzemské pracovní cesty je možné pouze v nezbytných
případech. Posouzení nezbytnosti je v kompetenci vedoucích jednotlivých pracovišť FSS
MU.
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Článek 6
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Rozhodnutí děkana FSS MU č. 1/2020.
Toto rozhodnutí je platné až do odvolání, nejpozději do 30. června 2020.
Výkladem tohoto rozhodnutí pověřuji tajemnici fakulty.
Výjimky z tohoto rozhodnutí povoluje děkan.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vydáním.
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