DOPIS

Olomouc 23. 3. 2020

Milé studentky a studenti,
prožíváme zcela novou, mimořádnou situaci. Je nám jasné, že byste potřebovali co nejpřesnější informace a
věřte, že se vše snažíme vyladit co nejlépe. Mnohé se ale vyvíjí velmi dynamicky, což vyžaduje dávku
improvizace, flexibility a také trpělivosti.
Velmi si vážíme vaší pomoci v nejrůznějších formách. Informace se nám dostávají mnohými cestami a
opravdu platí, že aktivní pomoc je prioritou. To znamená, že má přednost před plněním školních povinností.
Zároveň všichni stojíme před výzvou jak skloubit zvládnutí koronavirové pandemie a z hlediska školy
neodepsat čas, který tomu budeme věnovat. Aktuální strategie je tedy následující: Budeme se snažit učit
prostřednictvím vzdáleného přístupu, optimalizovat rozsah úkolů a jejich efektivitu. Od vás očekáváme, že co
můžete, budete průběžně plnit. Kolik toho kdo zvládne, je na vás, resp. vašich možnostech. Je možné, že
někdo bude stíhat průběžně, ale rozhodně to není pravděpodobné u všech. Někdo možná nestihne do školy
vůbec nic. Nemějte z toho stres ani obavy. Co nezvládnete nyní, určitě bude možné dohnat později. Ať již
náhradní formou, posunutím termínů a tam, kde to jen trošku půjde, zohledněním a započítáním vašeho
současného angažmá. Naším cílem, stejně jako vaším, je projít tímto obdobím s minimalizací ztrát a
maximalizací zisků. Může to znít podivně, ale myslím si, že nyní všichni, tedy vy i my můžeme získat pro život
a budoucí praxi neocenitelné zkušenosti. Termíny budeme v závislosti na vývoji situace posouvat, tedy pokud
jde o zkoušení, odevzdávání prací, vč. absolventských. Patrně budeme posouvat i absolutoria. Je možné, že
termíny budou dva: řádný v průběhu června, či července a náhradní v srpnu pro ty, kteří první termín pro
pracovní nasazení nestihnou. Totéž platí pro zkouškové období, patrně začne později a později také skončí.
Vše budeme také synchronizovat s CMTF UP Olomouc. Prosím neberte uvedené termíny jako již nyní dané,
pouze se snažím sdělit, že naším cílem je vše přizpůsobit okolnostem. To se může týkat i forem zkoušení.
Nyní jde o to, abychom dělali maximum na tom místě, kde jsme. Pro výuku prosím sledujte IS a Moodle,
komunikujte s jednotlivými učiteli. Pokud i přesto zjistíte problém, o kterém bychom měli vědět, obraťte se
na garanty oborů, tedy pro CHASOP na Dr. Vohánku, pro SOHUP na Dr. Kubíčkovou.
Na mnohé z vás současná situace klade mimořádné nároky. Kolegyně a kolegové vám nabízí individuální
podporu, nerozpakujte se ji využít. Přílohou tohoto dopisu je tabulka s potřebnými údaji. Vše bude
v naprosto důvěrném a bezpečném rámci.
Děkuji vám za spolupráci, přeji zdar a ochranu vám i vašim blízkým.
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