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SLOVO DĚKANA K NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ 

KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE 

SÍDLEM V BRNĚ č. 2/2020 

 

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, 

výše uvedené nařízení s účinností ode dne 23. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání 

nařizuje zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysokých školách. 

 

Tento zákaz se nevztahuje na: 

a) individuální návštěvy knihoven a studoven 

b) individuální konzultace 

c) zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob 

d) laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 
15 osob 

e) klinickou a praktickou výuku a praxi 

 

 

V souladu s tímto nařízením a platnými opatřeními rektora JAMU, bude, až do odvolání, 

probíhat výuka v zimním semestru na HF JAMU takto: 

 

• budova HF JAMU na Komenského nám. 6 bude otevřena od 29. 9. 2020 

v obvyklém režimu od 7:00 do 22:00 hodin, v celé budově platí povinnost nosit 

roušky, používat dezinfekci a zbytečně se neshlukovat 

• pro komunikaci se studijním, koncertním a zahraničním oddělením používejte 

školní e-mail  

• studenti mohou využívat všechny učebny a cvičebny ve všech patrech budovy 

• výuka cizích jazyků a předmětů, které zabezpečuje Katedra hudebních 

a humanitních věd, bude probíhat distančně nebo online formou a studenti 
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budou v týdnu od 29. 9. 2020 informováni příslušnými pedagogy; samostatně 

bude řešena výuka na Katedře hudební produkce, pokyny poskytne včas vedoucí 

katedry 

• výuka hlavních oborů a všech předmětů, na které se vztahuje bod d), tedy 
umělecká práce za přítomnosti nejvýše 15 osob, bude probíhat řádným 
způsobem prezenčně dle stanoveného rozvrhu a za podmínek, které si určí 
jednotlivé katedry 

• výuka předmětu Interpretační seminář bude organizována ve skupinách tak, aby 

byl dodržen počet nejvýše 15 osob, pokyny vydá na každé katedře vedoucí 

katedry 

• rozvrh výuky pro zimní semestr zůstává v platnosti 

• koncertní činnost je umožněna, ale koncertní sály budou upraveny tak, aby byly 

dodrženy hygienické normy, nařízené v souvislosti s epidemií; o pokynech 

platných pro koncertní činnost budete informováni včas 

 

 

Prosím, abyste dodržovali hygienická pravidla a byli k sobě navzájem tolerantní 

a ohleduplní. Jsem si vědom toho, že všichni procházíme nelehkým obdobím, ale věřím, 

že pocit sounáležitosti, trpělivost a také hudba a hudební umění, nám pomohou toto 

období překonat. 

 

Přeji vám všem pevné zdraví a úspěšný začátek zimního semestru! 
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Aktualizace z 25.9.2020 

Pokyny děkana pro přípravu a realizaci inscenace Komorní opery –
 Daniel Šimek / Otto Kauppinen - S.A.M.P.O.  

vyplývající z Nařízení mimořádného opatření krajské hygienické stanice 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020 

 

1. Příprava inscenace proběhne dle původně naplánovaných zkoušek, sedaček, 

hlavních zkoušek i generálních zkoušek v plném rozsahu  

2. Představení pro festival JANÁČEK BRNO 2020 se uskuteční v plánovaných 

termínech 15. října v 19 00 hodin a 16. října v 17 00 hodin v DNO 

3. Všechna naše školní plánovaná představení 17. 18. 20. a 21 října jsou v souladu s 

Nařízením mimořádného opatření zrušena 

4. Celý projekt bude ukončený 16. října 2020 

 

Dodržujte, prosím, v co největší míře hygienické podmínky uvedené v Opatření rektora 

ze dne 23. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 25. září 2020       prof. MgA. Jindřich Petráš 
děkan HF JAMU 

 


