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Usmernenia pre pedagógov
Začiatok semestra je 21.9. 2020, výučba začína prvým dňom semestra.
Každé pracovisko je zodpovedné za zabezpečenie čo najkvalitnejšieho vzdelávania aj počas
pandemického obdobia. Je nutné minimalizovať všetky potenciálne objektívne podnety a
sťažnosti študentov, že sa k prednáškam nedostali. Spoliehame sa na Vašu dohodu so
študentami. Vo väčšine prípadov prebieha výučba prezenčnou alebo dištančnou metódou
(podľa usmernení). Pokiaľ sa objavia študenti, ktorí vďaka disciplinovanému prístupu pri
prvých príznakoch ochorenia ostanú v izolácii, prosím, aby ste prezenčné prednášky pre nich
streamovali. Ak sa objavia osobitné a objektívne dôvody a potreba pre krátkodobé nahratie
prednášky, prosím, aby ste pre študentov urobili všetko, čo je vo Vašich silách. Všetko je na
dohode so študijnou skupinou, na Vašom rozhodnutí, na Vašej ochote pomôcť študentom
zvládnuť toto nepríjemné obdobie.
Organizácia výučby.
Veľké prednášky s počtom študentov 150 a viac, pre ktoré nevieme zabezpečiť dodržanie
hygienických podmienok zaplnenia max.50% kapacity miestnosti sú online celý semester. V
rozvrhu pre ne nie je ani určená miestnosť. Sú posunuté do večerných alebo ranných hodín,
alebo sú v blokoch. Cieľom bolo zabezpečiť, aby ich študenti mohli sledovať mimo priestorov
fakulty, doma, na internáte....
Stredné prednášky (50 a viac študentov), ktoré boli presunuté do veľkých miestností, aby
bolo zabezpečené max. 50% naplnenie kapacity miestnosti sú podľa nariadenia
regionálneho úradu VZ Bratislava takisto presunuté do odvolania do dištančnej
výučby. Takých prednášok je pomerne veľa a nebolo možné ich presunúť do večerných alebo
ranných hodín, preto sú v nezmenenej forme v rozvrhu s poznámkou "online do odvolania".
Pri hybridnej forme výučby nie je možné zabezpečiť, aby sa v čase týchto prednášok všetci
študenti presunuli domov, pretože majú aj prezenčnú formu výučby. Preto všetci študenti,
ktorí majú prezenčnú výučbu v takom čase, že sa nemôžu presunúť domov (pred online
alebo po online prednáške), budú mať k dispozícii pôvodnú prednáškovú miestnosť, kde si
cez dataprojektor môžu pozrieť prebiehajúcu online prednášku. Učiteľ môže využiť aj túto
miestnosť na online prednášku, vo väčšine z nich bude zabezpečená kamera s mikrofónom,
ktorú takisto môže využiť na online prednášku (v prípade, že potrebuje písať na tabuľu). (pre
prípadnú inštruktáž kontaktovať pána Fulopa vopred mailom)
Prosíme vyučujúcich, ktorí učia aj študentov z iných fakúlt, aby ich upozornili na vydané
usmernenia k výučbe.
Odporúčame zdieľať skupiny v MS Teams cez kód nie cez linku práve kvôli tom, že študenti
ju budú sledovať aj v prednáškových miestnostiach, kde sa musí niekto prihlásiť do MS
Teams, čo je veľmi jednoduché cez pár písmenkový kód v porovnaní so zložitým linkom.
Odporúčame prednášky nahrávať cez MS Teams a ukladať priamo v MSTeams, dostanú sa k
nim iba študenti, ktorí budú mať vstupný kód.Tieto prednášky môžete využiť aj v budúcnosti.

V rámci dodržania hygienických a bezpečnostných opatrení je nevyhnutné
robiť prezenciu na každej prezenčnej výučbe a uchovávať prezenčné listiny s konkrétnymi
dátumami výučby. Ako pomôcka Vám môžu slúžiť hárky pre internú potrebu, ktoré si môžete
upraviť a vytlačiť z AISu.
Pokiaľ nebudeme mať presnejšie usmernenia platí, že pokiaľ Vám študent nahlási, že je
pozitívny na Covid-19, nahlásite to vedúcej študijného oddelenia. My zabezpečíme ďalšie
opatrenia v súčinnosti nariadením rektorátu. V rámci možností výučby zapojíte takéhoto
študenta do dištančnej výučby, pokiaľ u neho nevypuklo ochorenie a je schopný zúčastniť sa
dištančnej výučby.
V prípade podozrenia na Covid-19 odporučíte študentovi, aby ostal doma určitý čas, kým sa
nepreukáže, či bolo jeho podozrenie opodstanené alebo nie. V rámci možností výučby
zapojíte takéhoto študenta do dištančnej výučby.

Usmernenia pre študentov
Začiatok semestra je 21.9. 2020, výučba začína prvým dňom semestra.
V prvom rade chcem upozorniť študentov, aby si doplnili zápisné listy. Učitelia Vás budú
kontaktovať cez mail, ktorý máte v AISe a cez predmet, ktorý učia. Pokiaľ nie ste na
predmet prihlásení (nemáte ho v zápisnom liste) nedostanete informáciu o predmete.
Organizácia výučby.
Veľké prednášky s počtom študentov 150 a viac, pre ktoré nevieme zabezpečiť dodržanie
hygienických podmienok zaplnenia max.50% kapacity miestnosti sú online celý semester. V
rozvrhu pre ne nie je ani určená miestnosť. Sú posunuté do večerných alebo ranných hodín,
alebo sú v blokoch. Cieľom bolo zabezpečiť, aby ich študenti mohli sledovať mimo priestorov
fakulty, doma, na internáte....
Stredné prednášky (50 a viac študentov), ktoré boli presunuté do veľkých miestností, aby
bolo zabezpečené max. 50% naplnenie kapacity miestnosti sú podľa nariadenia
regionálneho úradu VZ Bratislava takisto presunuté do odvolania do dištančnej
výučby. Takých prednášok je pomerne veľa a nebolo možné ich presunúť do večerných alebo
ranných hodín, preto sú v nezmenenej forme v rozvrhu s poznámkou "online do odvolania".
Pri hybridnej forme výučby nie je možné zabezpečiť, aby sa v čase týchto prednášok všetci
študenti presunuli domov, pretože majú aj prezenčnú formu výučby. Preto všetci študenti,
ktorí majú prezenčnú výučbu v takom čase, že sa nemôžu presunúť domov (pred online
alebo po online prednáške), budú mať k dispozícii pôvodnú prednáškovú miestnosť, kde si
cez dataprojektor môžu pozrieť prebiehajúcu online prednášku.
Hociktorý študent sa prihlási do MS Teams cez univerzitné heslo a cez kód, ktorý im poskytnú
vyučujúci a spustí prednášku cez dataprojektor.
Odporúčané je zdieľať skupiny v MS Teams cez kód nie cez link práve kvôli tom, že študenti
ju môžu sledovať aj v prednáškových miestnostiach, kde sa musí niekto prihlásiť do MS
Teams, čo je veľmi jednoduché cez pár písmenkový kód v porovnaní so zložitým linkom.

V prípade, že sa nemôžete prednášky ani online zúčastniť, mali by Vám vyučujúci poskytnúť
materiál k prednáške, prípadne nahrávku prednášky.
V rámci dodržania hygienických a bezpečnostných opatrení je nevyhnutné
robiť prezenciu na každej prezenčnej výučbe a uchovávať prezenčné listiny s konkrétnymi
dátumami výučby. Neberte to ako kontrolu, je to opatrenie, ktoré má byť nápomocné v
prípade objavenia sa nákazy v skupine študentov.
Ak je študent pozitívny na Covid-19, nahlási to vyučujúcemu a vedúcej študijného
oddelenia. My zabezpečíme ďalšie opatrenia v súčinnosti nariadením rektorátu. V rámci
možností výučby má vyučujúci povinnosť zapojíť takéhoto študenta do dištančnej výučby,
pokiaľ u neho nevypuklo ochorenie a je schopný zúčastniť sa dištančnej výučby.
V prípade podozrenia na Covid-19 nahlási študent túto skutočnosť vyučujúcemu,
odporúčame študentovi, aby ostal doma určitý čas, kým sa nepreukáže, či bolo jeho
podozrenie opodstanené alebo nie. V rámci možností výučby má vyučujúci povinnosť zapojíť
takéhoto študenta do dištančnej výučby
Tu je link na predchádzajúce usmernenia, ktoré som posielala študentom aj vyučujúcim.
https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/fakulta/koronavirus/2020_opatrenia_covid_bc_a_mgr_st
udium.pdf
a na stránku, kde budú všetky usmernenia ukladané
https://fns.uniba.sk/koronavirus_opatrenia/

