Usmernenie č. 7/2020 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v akademickom roku 2020/21

V súlade s Príkazom rektora UPJŠ č. 15/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky pedagogického
procesu a prevádzky na UPJŠ v Košiciach na akademický rok 2020/2021 vydávam nasledovné usmernenie:
1. Študenti a zamestnanci sú povinní oboznámiť sa s Príkazom rektora UPJŠ č. 15/2020, usmernenie je
nadväzujúcim dokumentom.
2. Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 sa začína 21. septembra 2020 podľa
zverejneného rozvrhu.
3. Výučba má prezenčný alebo kombinovaný charakter so zachovaním platných protiepidemických opatrení
a odporúčaní. Prezenčné vzdelávanie sa bude dopĺňať alebo nahrádzať dištančnou formou v závislosti od
vývoja jednotlivých fáz vývoja zdravotnej situácie.
4. Vyučujúci sa pripravia na možnú zmenu formy výučby na dištančnú a v prípade potreby upravia
informačné listy predmetov vyučovaných v zimnom semestri AR 2020/21.
5. V prípade, že sa vzdelávacej aktivity má zúčastniť viac ako 50 osôb, bude využitá na fyzickú prítomnosť
najviac polovica kapacity prednáškovej miestnosti a medzi študentmi budú zabezpečené rozostupy.
V prípade, že nie je možné splniť túto podmienku, bude musieť byť vzdelávacia aktivita rozdelená pre
viacero skupín alebo realizovaná dištančne, ak to povaha predmetu umožňuje.
6. Vyučujúci je povinný dôsledne evidovať fyzickú účasť študentov na prezenčnej výučbe formou
elektronickej prezenčnej listiny dostupnej v rámci rozvrhu v AIS. Dostupnosť prezenčných listín bude
formou zdieľaných dokumentov.
7. V prípade, ak sa u študenta vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre príznaky
ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje fakultu mailom: pf-corona-virus@upjs.sk.
8. Študent s podozrením na ochorenie COVID-19 je vylúčený z prezenčnej výučby až do výsledkov jeho PCR
testu alebo usmernenia RÚVZ. Z prezenčnej výučby sa vylúčia aj úzke kontakty študenta. Identifikáciu
vylúčených osôb a oznámenie o prijatí opatrení realizuje podľa prezenčných listín rozvrhových aktivít
študenta študijné oddelenie v spolupráci so zástupcom riaditeľa ústavu pre vzdelávanie.
9. Výučba všetkých vylúčených osôb pokračuje dištančnou alebo inou náhradnou formou. Ak je výsledok
PCR testu študenta negatívny, prezenčná výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Ak je výsledok
PCR testu študenta pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo prezenčnej výučby. O obnove
prezenčného vzdelávania fakulta rozhodne po zvážení aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie a
prípadnej konzultácii s RÚVZ.
10. V zimnom semestri AR 2020/21 sa neuskutočnia fakultné podujatia hromadného charakteru.
11. Študenti a zamestnanci fakulty môžu v prípade otázok súvisiacich s:
 protiepidemickými opatreniami špecifickými pre PF UPJŠ využiť diskusné fórum PF-corona-virus (pozri
AiS2)
 epidemiologickou situáciou a ochorením COVID-19, v slovenčine aj angličtine, kontaktovať:
hot line: 0948 283 203; e-mail: corona-virus@upjs.sk
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