Aktualizace č. 1
k výuce v zimním semestru 2020 na DF JAMU

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,
podle mimořádného opatření KHS JMK č. 2/2020, se s účinností ode dne 23. 9. 2020 00:00 hodin do
odvolání nařizuje zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysokých školách.
Tento zákaz se nevztahuje na:
a. individuální návštěvy knihoven a studoven,
b. individuální konzultace,
c. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
d. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
e. klinickou a praktickou výuku a praxi.
V souladu s tímto nařízením a platnými opatřeními rektora JAMU (aktuální informace najdete vždy na
webu https://koronavirus.jamu.cz) bude, až do odvolání či aktualizačních změn, probíhat výuka
v zimním semestru na DF JAMU takto:
•
•
•
•
•
•

•
•

výuka začíná 1. října 2020,
budova DF JAMU na Mozartové bude otevřena denně v obvyklém režimu od 7:00 do 22:00
hodin, v celé budově platí povinnost zapsat se na vrátnici (evidence přítomných v budově),
nosit roušky, používat dezinfekci a zbytečně se neshlukovat,
pokud je to možné, pro veškerou komunikaci používejte školní e-mail,
studenti mohou využívat všechny učebny ve všech patrech budovy,
výuka online i prezenční bude probíhat zcela dle tradičně stanoveného rozvrhu,
výuka cizích jazyků a dále předmětů (Dějiny světového divadla, Dějiny českého divadla,
Teorie a metody herecké tvorby, Kořeny evropské kultury – antika a křesťanství, popř. další
předměty), které navštěvuje více než 15 studentů včetně pedagoga, budou realizovány online
formou od druhého týdne výuky,
výuka všech předmětů, na které se vztahuje bod d), tedy umělecká práce za přítomnosti
nejvýše 15 osob, bude probíhat řádným způsobem prezenčně dle stanoveného rozvrhu,
školní divadla jsou dále v provozu, podle aktuálních zdravotních dispozic absolvujících
ročníků.

S přáním všeho dobrého,

V Brně dne 25. září 2020
doc. Mgr. Petr Francán, děkan DF JAMU

