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o omezení provozu studijního oddělení fakulty  

of restriction of the Office hours of the Study Department of the faculty 
 
V návaznosti na aktuální nepříznivý vývoj situace a jednání krizového štábu univerzity ze dne 1. 
března 2021 oznamuji, že úřední hodiny studijního oddělení fakulty se omezují v období od 8. března 
do 2. dubna 2021 na: 
 

středu od 10:00 do 12:00 pro studenty prezenční formy studia a 
pátek od 10:00 do 12:00 pro studenty kombinované formy studia. 

 
Výuka a její organizace i nadále probíhá v souladu s nařízením děkana č. 1/2021 až do 28. března 2021. 
Situaci fakulta i nadále monitoruje a o předpokládaném prodloužení online výuky po 28. březnu 2021 
bude informovat hned, jak její prodloužení umožní rozhodnutí nebo usnesení vlády nebo rozhodnutí 
Ministerstva. 
 
Chápeme, že situace není jednoduchá, ale pevně věřím, že se s ní až do jejího konce vypořádáme 
úspěšně. 
 
 
In continuity of current unfavourable development of the situation and of the meeting of the 
emergency board of the university on 03/01/2021 I announce that the office hours of the study 
department of the faculty will be restricted from 03/08/2021 to 04/02/2021 in this way: 
 

Wednesdays from 10:00 to 12:00 for full-time students and 
Fridays from 10:00 to 12:00 for part-time students. 

 
All classes and their organisation continue in an online form until 03/28/2021, that is in accordance 
with the Dean’s Directive No. 1/2021. Faculty continues to monitor the situation and an anticipated 
prolongation of the online form of education past the 03/28/2021 will be communicated as soon as 
the decision or the resolution of the government or the decision of the Ministry will allow its 
prolongation. 
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We do understand that the situation is not easy for anybody and I believe that all of us will 
successfully deal with it until its end. 
 
S pozdravem / Best regards, 
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. 
děkan PEF / Dean of the FBE 

Rozdělovník: 1x originál spis s č.j. 
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