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Prezenční a distanční zkoušení  

Veš kere  zkouš ky (i dalš í  formy kontroly študia) je moz ne  konat prezenč ne  i dištanč ne .  

Pro zkouš ky z jednotlivy čh pr edme tu  vyuč ují čí m doporuč ujeme vypišovat prezenč ní  i dištanč ní  
termí ny a vyznač it formu zkouš ení  v SISu. Studentu m, kter í  ve dí , z e še nebudou moči u č aštnit 
prezenč ní čh termí nu , doporuč ujeme, aby o tom pr edem informovali vyuč ují čí ho. V pr í pade  
nepr edví dany čh komplikačí  š češtova ní m, ubytova ní m, nemočí  č i karante nou nebo pr i jiny čh 
va z ny čh du vodečh je tr eba študentu m nabí dnout dištanč ní  formu i mimo pla novane  termí ny.  

Pro termí ny šta tní čh za ve reč ny čh zkouš ek mu z e pr edšeda komiše po dohode  še študenty volit 
prezenč ní , dištanč ní  nebo hybridní  formu. U dištanč ní  a hybridní  formy je tr eba zajištit ove r ení  
totoz nošti študenta a moz nošt u č ašti ver ejnošti.  

Pr i pla nova ní  a organizači dištanč ní čh zkouš ek lze vyuz í t rady uver ejne ne  na univerzitní  štra nče 
httpš://karlovkaonline.čz/.  

 

Pravidla pro konání prezenčních zkoušek  

Podmí nky u č ašti na prezenč ní  zkouš če jšou: 

1. dodrz ení  aktua lne  platny čh podmí nek vštupu do budov MFF UK 

2. dodrz ení  aktua lne  platny čh podmí nek pro pobyt v budova čh (dezinfekče, rozeštupy, 
rouš ky) 

Vy š e uvedene  podmí nky jšou špečifikova ny na hlavní  čovidove  štra nče MFF UK a ty kají  še 
prezenč ní čh zkouš ek z pr edme tu , za poč tovy čh pí šemek i šta tní čh za ve reč ny čh zkouš ek. Za 
dodrz ova ní  podmí nek je zodpove dny  zkouš ejí čí , rešp. pr edšeda zkuš ební  komiše.  

Pokud je pro vštup do budov vyz adova n doklad o negativní m teštu (pr í padne  o oč kova ní  č i 
prode lane m Covidu), platí  tato povinnošt jak pro študenty tak pro zkouš ejí čí , č leny komiše 
(vč etne  externištu ) a ver ejnošt (u SZZ). Zkouš ejí čí , rešp. pr edšedove  komiše, tyto doklady 
kontrolují . Student, ktery  poz adovany  doklad nepr edloz í , nemu z e abšolvovat zkouš ku. 
Doporuč ujeme neodkla dat provedení  teštu na pošlední  čhví li te šne  pr ed zkouš kou. V pr í pade  
pozitivní ho teštu je študent ze zkouš ky omluven a mu z e še pr ihla šit na na šledují čí  termí n.  
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