
 

 
 
 
 

Usmernenie č. 8/2020 k realizácii dištančnej a prezenčnej formy vzdelávania  
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v zimnom semestri akademického roku 2020/21 

 

V súlade so závermi zo zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach, konanej dňa 28. 09. 
2020 vydávam nasledovné usmernenie: 

1. Od 29. septembra 2020 sa prednášky realizujú dištančnou formou.  

2. Ak to charakter výučby vyžaduje, môžu cvičenia, semináre a laboratórne cvičenia s kapacitou maximálne 
24 študentov prebiehať prezenčne v súlade s Príkazom rektora č. 15/2020 podľa výstražného systému - 
„semaforu“.  

3. Cvičenia a semináre sa môžu realizovať prezenčnou formou iba v prípade, ak je kapacita posluchárne 
minimálne dvojnásobná oproti počtu študentov prihlásených na danú rozvrhovú akciu. Študenti 
dodržiavajú šachovnicové sedenie, alebo sedenie v každom druhom rade.  

4. Laboratórne cvičenia sa realizujú prezenčnou formou, s možnosťou využitia maximálnej kapacity 
laboratória ale pri dodržaní hygienických opatrení.   

5. Ak kapacitné a priestorové možnosti dovoľujú, je možné rozvrhovú akciu opakovane zaradiť 
s prerozdelením študentov do skupín pri dodržaní polovice kapacity miestnosti. Zaradenie rozvrhových 
akcií koordinuje ústav, ktorý výučbu zabezpečuje. 

6. Ak sa študent nezúčastní prezenčnej formy výučby z dôvodu možnej nákazy COVID 19  alebo možného 
rizika nákazy, vyučujúci určí náhradné podmienky absolvovania predmetu. 

7. Všetky ostatné rozvrhové akcie prebiehajú dištančne. Z dištančnej výučby odporúčame archivovať 
a zdieľať záznam, ktorý je dostupný študentom.  

8. Vzhľadom na snahu minimalizovať pobyt a pohyb študentov v priestoroch univerzity (vrátane internátov) 
odporúčame aj pri cvičeniach a seminároch dištančnú formu výučby.  

9. Na základe záverov zo zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach, konanej dňa 28. 
09. 2020 odporúčame u vyučujúcich starších ako 65 rokov realizovať výučbu dištančne.  

10. V termíne do 2. 10. 2020 jednotlivé ústavy, ktoré výučbu zabezpečujú, doplnia pri rozvrhových akciách 
spôsob výučby formou poznámky rozvrhovej akcie: „dištančne“, „prezenčne“, „blokovo“.  

11. Do blokovej výučby je možné zaradiť iba laboratórne cvičenia a to po dohode s  vyučujúcimi a študentmi 
zaradenými na dotknuté rozvrhové akcie. 

12. Vyučujúci v adekvátnej miere toleruje neskoršie zapojenie sa do online výučby, ak bolo spôsobené 
účasťou na prezenčnej výučbe vyznačenej v rozvrhu.  

 

 

Košice 28. 9. 2020      doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
 dekan PF UPJŠ v Košiciach 
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