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Cl. 1
Úvodní ustanovení
1) Na základě vývoje epidemie nemoci COVID 19 stanovuje děkan Fakulty veřejných politik v Opavě
(dále jen ,,FVP“) postup pro on-line vzdělávání v rámci studijních programů realizovaných fakultou
ve všech formách (prezenční, kombinovaná, celoživotní vzdělávání). Tento postup je použitelný bez
ohledu na důvod, pro který není možné provádět výuku prezenční formou.
2) On-line výuka se řídí stejnými pravidly jako prezenční, veškeré kroky jsou však uskutečňovány on
line (technickými prostředky pro vzdálenou komunikaci).
3) Použití on-line formy vzdělávání nezakládá u studijních programů změnu formy studia na distanční
formu studia.

Cl. 2
Možnosti on-line výuky
1) v návaznosti na aktuální opatření vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Krajské
hygienické stanice a stanovení omezení počtu studentů při prezenční formě či v návaznosti na
omezení prezenční výuky způsobené přírodními katastrofami nebo také při zvyšování rizika
nemožnosti realizace výuky z důvodu zhoršení epidemiologické situace na národní, regionální nebo
univerzitní úrovni, je možné studijní předměty realizovat také hybridní formou výuky, a to
kombinací prezenční výuky a teleprezenční výuky s využitím nástrojů pro její on-line přenos.
Hybridní formou výuky mohou být realizovány přednášky, cvičení, semináře.
2) Není-li možné využít nástrojů pro hybridní formu výuky, pak je možné pro zajištění kontinuity
realizace studijních předmětů využít formu on-line výuky.

3) Ve výjimečných případech lze realizaci přednášky nahradit její videonahrávkou, která bude
zavěšena do Informačního systému Slezské univerzity v Opavě (dále jen IS SU). Náhradu výuky
touto formou schvaluje děkan fakulty.
4) Pro zajištění cvičení a seminářů, tedy těch forem výuky, která svou povahou vyžadují aktivní
komunikaci se studenty, mohou vyučující využít nástroje pro on-line výuku, v rámci FVP je
primárně podporován nástroj MS Teams.
5) Realizace studijních předmětů spočívající v práci v odborných učebnách či laboratořích se řídí
aktuálními opatřeními a případnými stanoveními maximálního počtu studentů v čase a místě.

Cl. 3
Závěrečná ustanovení
1) On-line výuka ve studijních programech v prezenění, kombinované nebo CŽV formě bude
realizována ve studijních skupinách a časech dle rozvrhu daného semestru ve virtuální učebně
v prostředí platformy MS Teams.
2) On-line výuka předpokládá interakci mezi vyučujícím a studenty, která probíhá prostřednictvím
videokonference.
3) On-line výuka je shodná s výukou realizovanou v prezenční či kombinované fonnč studia, a to jak
v konkrétních činnostech, tak výstupech z učení a požadavků na studenty.
4) V rámci on-line výuky přednášek bude pořízen její záznam, který bude dále poskytnut studentům
předmětu ke studijním ůčelům.
5) Součástí on-line výuky jsou kromě přednášek, seminářů a cvičení také individuální konzultace
vyučujícího a studenta v rámci stanovených konzultačních hodin, případně dle dohody mezi
vyučujícím a studentem.
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