
 

 

Aktualizace č. 2 (studentská) 

k výuce v zimním semestru 2020 na DF JAMU 

  

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,  

píši upřesnění „Aktualizace 1“ z pátku minulého týdne, jelikož, jak víte,  bylo vydáno  Usnesení vlády 
České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 a následovně opatření Krajské hygienické stanice JMK 
č. 3/2020,  s účinností ode dne 5. 10. 2020 00:00 hodin a platností do 18. 10. 2020. Z jejich kombinace 
vyplývá, že kromě jiných zákazů se nesmí konat: 

• „koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se 
převážně zpívá, včetně zkoušek“  

• výuka zpěvu a pohybu sportovního charakteru, jelikož po dobu trvání  vyhlášení (zatím 5 -
18. 10. 2020) „součástí vzdělávání není zpěv“ a „sportovní činnosti“ 
 

 
Pod tíhou oněch  nařízení na období 5-18. 10. 2020 níže uvedené  předměty DF JAMU neruším, ale 
ukládám pedagogům modifikovat do alternativní podoby (technické postupy, experimentální či 
umělecká teorie): 

• sólový zpěv; 
• ansámblový zpěv; 
• akrobacie; 
• funkční trénink; 
• akrobacie s metodikou; 
• akrobacie, jóga; 

V souladu s tímto nařízením a platnými opatřeními rektora JAMU (aktuální informace najdete vždy na 
webu https://koronavirus.jamu.cz) zůstávají v platnosti všechny body z minulé aktualizace č.1. s 
následujícím zdůrazněním: 

• výuka experimentální či umělecké povahy do počtu 15 osob včetně pedagoga probíhá za 
osobní přítomnosti; 

• výuka cizích jazyků a hromadných předmětů (Dějiny světového divadla, Dějiny českého 
divadla, Teorie a metody herecké tvorby, Kořeny evropské kultury – antika a křesťanství, 
Umění režie a dramaturgie) je formou online, o dalších ateliérových online předmětech vás 
budou informovat ateliéroví vedoucí; 

• výuka online i prezenční bude probíhat zcela dle tradičně stanoveného rozvrhu; 
• všichni členové akademické obce mají povinnost naistalovat si školní licence office microsoft 

365 a komunikovat, především v hromadných online hodinách, přes aplikaci teams; 
• Kontakt na technologické manažery, kteří jsou stále  (i o víkendu) připraveni Vám s teamsy 

pomoci: 
Ondřej Bulva ... bulva@jamu.cz; tel.: 732 908 755; 
Vladislav Kruta ... kruta@jamu.cz; tel.: 775 688 644; 

• Následuje návod, jak se přihlásit do výuky při hromadných předmětech, jejichž kódy či odkazy 
vám budou zaslány na počátku příštího týdne: 

 



 

 

Jak na Teams? 
 
1. Aktivace Office 365 

Pro distanční výuku musíte v IS aktivovat službu Office 365. 
Postupujte podle návodu zde: 
https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=35418 
 
 

2. Instalace MS Teams 
Distanční výuka probíhá formou  schůzek v aplikaci MS Teams. 
Teams si nainstalujte podle návodu  zde: 
https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=40941 
 
 

3. Přidat se k týmu přemětu pomocí kódu 
• V aplikaci Teams klikněte na záložku týmy. 
• Klikněte na odkaz „Připojit se k týmu nebo vytvořit nový“ v horní části okna MS Teams v sekci 

týmy. 
• Vyberte tlačítko „Připojit se k týmu pomocí kódu“ 
• Zadejte kód 

 
 

4. Distanční přednášky 
Distanční přednášky probíhají prostřednictvím schůzek v aplikaci Teams. 
Výuka probíhá podle rozvrhu hodin v IS. 
Studenti se připojují k naplánované schůzce týmu předmětu v čase výuky. 
V odkazu níže je návod, jak se připojit ke schůzce a jak aplikaci během schůzky ovládat 
https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=41078 
 

 
 

 

Těším se, že přes všechna omezení se budeme zatím ve většině předmětů potkávat osobně a loučím 
se s Vámi s  přáním všeho dobrého, 
  
  
  
V Brně dne 2. října 2020    doc. Mgr. Petr Francán, děkan DF JAMU 

 

 


