Milé studentky, milí studenti

v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace zavádí Lékařská fakulta v Hradci Králové
nová pravidla pro výuku v zimním semestru akademického roku 2020-2021.

1. Organizace výuky
Přednášky:
Pro všechny ročníky studijních programů Všeobecného lékařství a General Medicine se přednášky
budou konat distanční on-line formou od začátku výuky do odvolání ve výukových časech dle
platného rozvrhu. Za zajištění výuky zodpovídá garant předmětu.
Pro všechny ročníky programů Zubního lékařství, Dentistry a Ošetřovatelství/obor všeobecná sestra
se přednášky budou konat v prezenční formě od začátku výuky do odvolání dle platného rozvrhu.
Praktická výuka:
Praktická výuka a semináře se budou konat ve všech studijních programech prezenční formou do
odvolání dle platného rozvrhu.
Technické řešení:
Pro účely online přednášek je primárně určena aplikace MS Teams. Přednášky či semináře jsou
organizovány v kalendáři aplikace dle studijních skupin studentů. O případných výjimkách bude
informovat pracoviště.
Pracoviště jsou povinna přednášky nahrávat, a to včetně případných vstupů studentů. Nahrávka bude
automaticky zpřístupněna v aplikaci MS Stream všem účastníkům webináře. Vyučující může upravit
možnosti přístupu. MS Stream je podobný YouTube, ale je přístupný pouze uživatelům sítě
lfhk.cuni.cz. Následné šíření nahrávek studenty je zakázané a případně i trestné. Bližší informace o
nahrávání a umístění přednášek bude uvedena v LMS Moodle, v kartě kurzu.
Návody pro studenty jsou dostupné v LMS Moodle: https://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/

Aktuální informace
V případě povinnosti ukončit prezenční výuku na základě nařízení vydaného vládou ČR,
Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství a tělovýchovy, Univerzitou Karlovou nebo LFHK
bude povinností pracoviště a garantů zajistit on-line výuku dle platného rozvrhu a informovat
studenty o formě výuky a podmínkách pro splnění předmětu.
Aktuální informace sledujte na fakultním emailu a na webu LFHK:
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Koronavirus/

2. Vyhodnocení studia
Pracoviště budou informovat studenty o formě výuky a podmínkách pro splnění studijních povinností
v LMS Moodle, v kartě kurzu.

3. Hygienická opatření
Vybavení ochrannými prostředky
Vyučující a studenti jsou povinni dodržovat aktuálně platná hygienická nařízení a vybavit se
předepsanými ochrannými prostředky. Student je povinen seznámit se s požadovanou výbavou
ochrannými prostředky před zahájením prezenční výuky. Vybavení studentů předepsanými
ochrannými prostředky kontroluje vyučující. Studenti, kteří nebudou náležitě vybaveni ochrannými
prostředky, nebudou k výuce připuštěni a nebude jim uznána účast.
Absence při výuce z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény
Pravidla pro splnění předmětu byla stanovena před zahájením výuky a zveřejněna v SIS a nepozbývají
platnost. Pokud je student COVID-19 pozitivní a/nebo je z rozhodnutí Hygienické stanice v karanténě,
nemůže se účastnit výuky. Formu a rozsah náhradní výuky a podmínky splnění studijních povinností
stanoví garant předmětu. Student, který výuku nemůže z výše uvedených důvodů absolvovat, se
dohodne s garantem daného předmětu na náhradní výuce a podmínkách splnění studijních
povinností. ¨
Hygienická pravidla budou zpracována, průběžně aktualizována ve spolupráci s MUDr. Lenkou
Hobzovou, PhD, vedoucí oddělení nemocniční hygieny a zveřejňována na web LFHK.
Prosíme studenty, aby dobrovolně nahlásili pozitivitu COVID-19 nebo nařízenou karanténu na
studijním oddělení na email - studijni@lfhk.cuni.cz - z důvodu hlášení počtu těchto studentů na
Rektorát UK.

4. Provoz studijního oddělení
Provoz studijního oddělení se řídí aktuálními protiepidemickými pravidly. Úřední hodiny mohou být
v souladu s nimi upraveny. Případně změny budou zveřejněny na webových stránkách.
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