Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1DR/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU

Mimořádná opatření děkanky FEK ZČU a změny vnitřních norem FEK
v souvislosti s předcházením onemocnění COVID-19 a vyhlášením
nouzového stavu na území ČR

S účinností od 1. 6. 2020 provádím v Rozhodnutí č. 1DR/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU,
Mimořádná opatření děkanky FEK ZČU a změny vnitřních norem FEK v souvislosti
s předcházením onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu na území ČR změny
uvedené v příloze tohoto dodatku.

Plzeň, 29. května 2020

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
Děkanka FEK

Rozhodnutí č. 1DR/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU

Mimořádná opatření děkanky FEK ZČU a změny vnitřních norem FEK
v souvislosti s předcházením onemocnění COVID-19 a vyhlášením
nouzového stavu na území ČR
ze dne 20. 3. 2020 s účinností od 20. 3. 2020
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2020 s účinností od 1. 6. 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
10. 3. 2020 a usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, a navazujícím
usnesením vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020, o přijetí krizového opatření,
usnesením vlády České republiky č. 201 ze dne 12. března 2020, o přijetí krizového opatření,
usnesením vlády České republiky č. 396 ze dne 9. dubna 2020, o prodloužení nouzového stavu
v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.
MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 a usnesením vlády České republiky
č. 485 ze dne 30. dubna 2020, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS
CoV-2, usnesením vlády České republiky č. 490 ze dne 30. dubna 2020, o přijetí krizového
opatření, usnesením vlády České republiky č. 491 ze dne 30 dubna a na usnesením vlády České
republiky č. 493 ze dne 30. dubna, o přijetí krizového opatření, vydávám toto Rozhodnutí
o opatřeních, která mění vybrané vnitřní normy FEK a upřesňují informace pro uchazeče, studenty
a zaměstnance Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

1. Studenti a zaměstnanci Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni se řídí vnitřními
normami ZČU v aktuálním znění.
2. Až na nezbytné výjimky zaměstnanci realizují práci z domova dle pokynů přímých
nadřízených. Uchazeči, studenti a zaměstnanci využívají především prostředků vzdálené
komunikace pro komunikaci v rámci ZČU.
3. Studenti a zaměstnanci vzájemně komunikují pomocí univerzitních e-mailových adres.
4. Pokud je to možné, přechází oběh dokumentů do režimu elektronické výměny dokumentů.

5.4.Pokyn (2019) č. 1DP/2019 - Organizace posledního semestru studia v ak. roce 2019/2020 se
mění takto:
- Mezní termín odevzdání přihlášky ke SZZ původně: 22. 4. 2020 nově: 11. 5. 2020
- Mezní termín odevzdání bakalářské práce původně: 22. 4. 2020 nově: 11. 5. 2020, 8:00
- Mezní termín odevzdání diplomové práce původně: 22. 4. 2020 nově: 11. 5. 2020, 8:00
6.5.Další ustanovení k oblasti státních závěrečných zkoušek a kvalifikačních prací:
- Přihláška k SZZ se zasílá elektronicky sekretářce příslušné katedry.
- Kvalifikační (bakalářská, diplomová) práce se odevzdává elektronicky přes Portál ZČU.
Tištěnou verzi student/studentka přinese k obhajobě práce dle dalších pokynů. Dosud
nevyzvednutá zadání ke kvalifikačním pracím budou distribuována elektronicky
sekretářkami příslušných kateder.
7.6.Směrnice (2016) č. 1DS/2016 - Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU
(včetně příloh č. 1 a 2) v aktuálním znění se mění takto:
- Fáze 3.
Katedry zveřejní pracovní témata KP včetně jmen vedoucích.
Termín původně: 1. 4. 2020 nově: 3. 5. 2020
- Fáze 4., 5., 6., 7. se posunují adekvátně k posunutí Fáze 3. Ostatní fáze zůstávají beze
změny.
8.7.Vyhláška (2019) č. 7DV/2019 - Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na
FEK ZČU pro ak. rok 2020/2021 a
Vyhláška (2019) č. 8DV/2019 - Přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních
programů na FEK ZČU pro ak. rok 2020/2021 se mění takto:
Veškeré požadované dokumenty (především článek 5 a 6 Vyhlášek) lze až do dalšího upřesnění
informací zasílat na fek@service.zcu.cz i úředně neověřené/nepotvrzené, v elektronické
podobě (např. naskenované, vyfotografované). Jejich úřední ověření/potvrzení se v současné
době nepožaduje. Úředně ověřené/potvrzené dokumenty budou požadovány v pozdějším
termínu.
9.8. Vyhláška (2019) č. 9DV/2019 Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P-6208
Ekonomika a management studijním oboru 6208V007 Ekonomika a management pro
akademický rok 2020/2021 na FEK ZČU se mění takto:
Dokumenty požadované v Článku 1 a Článku 2, odst. 3 Vyhlášky lze až do dalšího upřesnění
informací zasílat na trojanow@fek.zcu.cz v elektronické podobě (např. naskenované,
vyfotografované). Jejich úřední ověření/potvrzení se v současné době nepožaduje. Úředně
ověřené/potvrzené dokumenty budou požadovány v pozdějším termínu.
Je možné, že dojde k dalším úpravám vnitřních norem FEK s ohledem na vývoj situace a termín
ukončení platnosti mimořádných opatření. Pokud by k tomuto došlo, budete včas informováni.
Naším společným cílem je zvládnout současnou situaci co nejlépe, umožnit studentům
a zaměstnancům plnění povinností v aktuálních ztížených podmínkách a především ochránit Vaše
zdraví.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 120. 63. 2020.

Plzeň, 20. března 2020

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
Děkanka FEK

