
 

 

SMĚRNICE PRODĚKANA PRO STUDIUM  
Č. 3/2021 

 

 

K evidenci mimořádností ve výuce na FŽP UJEP 

 

a) Směrnice je závazná pro všechny bakalářské a navazující magisterské studijní programy 

realizované na FŽP UJEP a společný studijní program Aplikovaná geoinformatika. 

b) Vyučující vedou výuku v časech a výukových prostorách (učebnách, laboratořích apod.) 

dle platného rozvrhu v IS/STAG. Případné požadavky na změnu času nebo místa výuky 

během semestru je třeba směřovat přímo na proděkana pro studium FŽP UJEP.  

c) V případě závažných důvodů (zdravotní důvody, karanténa, služební cesty nebo jiné 

bezodkladné služební povinnosti, překážku v práci na straně zaměstnavatele) lze výuku 

v konkrétním čase realizovat on-line, přesunout do jiného termínu nebo zrušit. Rušení 

výuky bez náhrady je možné pouze se souhlasem vedoucího katedry, který o zrušené výuce 

následně informuje proděkana pro studium a garanta studijního programu, pod který výuka 

spadá. 

d) Informace o změnách výuky oznámí pedagog bezodkladně vedoucímu katedry a dále je 

zveřejní na Elektronické nástěnce pro studenty (https://www.fzp.ujep.cz/nastenka) 

zasláním požadavku na email fzp-servis@rt.ujep.cz a v IS/STAG v sekci Moje výuka – 

Výskyt výuky (u konkrétního předmětu) – Výskyt výuky RA, kde ke konkrétnímu datu 

uvede Stav (Odpadá nebo Probíhá online) a do poznámky uvede termín náhrady, popř. 

odkaz na online výuku (kurz v Moodle). Postup je graficky naznačen níže:  
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e) K informování studentů o změně výuky se dále doporučuje (a u kombinované forma 

vyžaduje) rozeslat e-mail přes kurz v Moodle. Nové téma přidané do sekce Aktuality (nebo 

Novinky dle nastavení kurzu) se automaticky odesílá studentům kurzu na email. 

f) Alternativně lze v systému IS/STAG v sekci Moje výuka – Hromadný email vybrat 

odpovídající předmět nebo skupinu předmětů a odeslat e-mail zapsaným studentům. 

V případě potřeby (zejména u externích pedagogů) zajistí komunikaci přes IS/STAG 

pracovníci sekretariátu jednotlivých kateder.  

g) V případě absence trvající déle než 14 dnů nebo nařízené karantény informuje vedoucí 

katedry proděkana pro studium a garanta studijního programu, pod který výuka spadá.  

 

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 25. 11. 2021. 

 

V Ústí nad Labem dne 24. 11. 2021     Ing. Jan Popelka, Ph.D. 

        proděkan pro studium 


