
Vážené studentky, vážení studenti.
 
Na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření zde dne 15. 3. 2020,
kdy byl vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru, 

zasíláme informace ke změně organizace letního semestru akademického roku 2019/2020. 

Je  nutno  uvést,  že  úprava  harmonogramu  letního  semestru,  viz  příloha  mailu,  vychází
z aktuální  situace vývoje  pandemie ke dni  19.  3.  2020.  Zda nově stanovené termíny pro
splnění studijních povinností za LS AK 2019/2020 bude možné realizovat,  bude záležet na
vývoji krizové situace ve dnech následujících.

Doporučujeme studentům,  kteří  již  nastoupili  na  souvislou  pedagogickou  praxi,  aby
kontaktovali  učitele  pedagogické  praxe  (tedy  učitele,  v  jehož  výuce  pedagogickou  praxi
vykonáváte,  viz  Opatření  děkana  7/2017)  a  domluvili  se  s ním  na  možnosti  dokončení
souvislé  pedagogické  praxe  náhradním  způsobem,  např.  přípravami  pro  samostatné
studium žáků základních či středních škol, či pomoc při hodnocení zadaných úkolů, výuka
online, aj.

Národní  akreditační  úřad  (NAÚ)  uznává  distanční  formu studia v  mimořádné  situaci  pro
všechny studijní  programy bez ohledu na udělenou formu studia (ve smyslu § 44 odst. 4
zákona  o  vysokých  školách)  konkrétního  akreditovaného  studijního  programu
(https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni). Z toho plyne, že i  průběžná pedagogická
praxe může být realizována distanční formou ve spolupráci s učitelem pedagogické praxe.
Garant  průběžné  pedagogické  praxe  stanoví  podmínky  pro  splnění  studijních  povinností
předmětu  Průběžná  pedagogická  praxe distanční  formou  studia.  Student,  zapsaný  na
předmětu, bude spolupracovat po dobu nouzového stavu s učitelem pedagogické praxe při
přípravě materiálů pro žáky, kteří nemohou do školy, bude připravovat či opravovat domácí
úkoly, komunikovat se žáky po Skype aj. 
Školy  dál  pracují,  v  nelehkých  podmínkách  učitelé  připravují  úkoly  pro  žáky,  komunikují
s nimi. V rámci praxí se tak to celého procesu můžete zapojit a učitelům i školám pomoci.
O adekvátnosti tohoto způsobu průběžné praxe rozhodne garant předmětu Průběžná praxe,
který i distanční formu praxe studentům navrhne a bude s nimi po dobu praxe v kontaktu.

V souvislosti  se změnou harmonogramu LS AK 2019/2020 žádáme studentky a studenty,
kteří se již přihlásili ke Státní závěrečné zkoušce na vypsané termíny, aby se z     vypsaných
termínů SZZ odhlásili.  Pokud budete mít nějaké potíže s odhlášením, obraťte  se na svou
studijní referentku.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Renata Malátová
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