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V souladu s usneseními vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 a 1199, o
přijetí krizového opatření, informuji o upřesnění jejich provedení na Provozně ekonomické
fakultě MENDELU pro zimní semestr akademického roku 2020/2021:
(1)

Ode dne 25. listopadu 2020 se umožňuje individuální laboratorní a experimentální
činnost po předchozí domluvě s vyučujícím v laboratořích na fakultě studentům, kteří
budou odevzdávat závěrečnou práci v tomto nebo příštím semestru.

(2) Ode dne 30. listopadu 2020 se umožňují skupinové výukové konzultace v počtu nejvýše
20 studentů za účelem laboratorní a experimentální činnosti v laboratořích na fakultě
studentům, kteří budou odevzdávat závěrečnou práci v tomto nebo příštím semestru.
(3) Studentům, kteří splňují výše uvedené podmínky a kteří mají jiné bydliště na území
České republiky, se opětovně umožňuje ubytování na kolejích.
(4) Ode dne 30. listopadu 2020 se umožňují individuální konzultace studentů s vyučujícími
v prostorách fakulty, a to po předchozí domluvě s vyučujícím.
(5) Výuka ve všech předmětech na fakultě pokračuje i nadále online formou.
(6) Úřední hodiny studijního a zahraničního oddělení fakulty zůstávají bez omezení.
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Informace děkana č. 4/2020 K usnesení vlády

Pursuant to resolutions of the Government of the Czech Republic from 11/20/2020 No. 1198
and 1199, on crisis measure, I inform of the specification of its execution at the Faculty of
Business and Economics MENDELU for the winter semester of the Academic Year
2020/2021:
(1)

Individual laboratory and experimental activities are made possible to the students,
who will submit the final thesis this or next semester, in laboratories at the faculty from
11/25/2020, that is by prior arrangement with the teacher.

(2) Group consultations limited by the 20 students per group in the laboratory are made
possible to the students, who will submit the final thesis this or next semester, in
laboratories at the faculty from 11/30/2020.
(3) Students stated above and having a resident address in the Czech Republic are
permitted to return to the dormitories.
(4) Individual consultations of students and teachers are made possible at the faculty
from 11/30/2020, that is by prior arrangement with the teacher.
(5) All classes at the faculty continue in an online form until further notice.
(6) Office hours of the Study and International Department of the faculty remain
unchanged.
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