VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.
se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ 150 00
Opatření ředitele školy
č. 1/2021
k zajištění výuky na základě Usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021
s účinností ode dne 11. 1. 2021 od 00:00 hod. do dne 22. 1. 2021 do
23:59 hod.
1. Výuka, která by měla probíhat v budově školy, bude probíhat formou distanční
výuky i s využitím on-line výuky (platforma ZOOM).
V případě distanční výuky přednášející, cvičící předá informace studentům ke studiu do
IS (postup: Učitel - výběr předmětu - Manipulace se studijními materiály - Organizační
pokyny - možnosti Soubor nahrát nebo Soubor vepsat).
Dále vloží studentům studijní materiály (postup: Učitel - výběr předmětu - Manipulace
se studijními materiály - Učební materiály - Soubor nahrát). Pokyny budou
kontrolovány a budou založeny pro archivaci a případnou kontrolu ze strany Národního
akreditačního úřadu.
Další informace pro distanční výuku jsou na stránce https://is.muni.cz/samostudium/
Naleznete tam řadu možností, jak lze dále IS pro distanční studium použít. Odkaz na
stránku byl rozesílán již při zavedení distanční výuky v březnu, stránka je průběžně
aktualizována a doplňována dalšími informacemi.
2. Akademický pracovník si může domluvit ve škole přezkoušení větších celků (nejvýše
10 osob).
3. Klinická a praktická výuka a odborná praxe bude probíhat dle rozvrhu.
V případě, že klinická a praktická výuka nebude moci proběhnout, je potřeba toto sdělit
(jexova@vszdrav.cz nebo mobil 73902779).
Informace bude studentům předána prostřednictvím IS.
V případě, že nebude moci proběhnout odborná praxe, je potřeba toto neprodleně sdělit
koordinátorkám odborné praxe (svarová@vszdrav.cz , mob. tel. 739 087 262,
votrubova@vszdrav.cz , mob. tel. 739 105 197).
4. Individuální konzultace jsou povolené (pouze jeden student a jeden akademický
pracovník).
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6. Tímto Opatřením ředitele školy č. 1/2021 se ruší Opatření ředitele školy č. 13/2020
ze dne 23. 12. 2020.

V Praze dne 7. 1. 2021

Ing. František Kunc, PhD., v. r.
ředitel VŠZ, o. p. s.
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