
 
 

Hudební fakulta JAMU, Komenského nám. 6, Brno, www.jamu.cz 

 

 

Vážené členky a členové HF JAMU, 
 

asi všichni sledujeme celkovou situaci v naší zemi a osobně musím říci, že jsem vděčná za to, že 
díky svému zaměstnání nemusím řešit existenční otázky. Zároveň s tímto vyjádřením vděčnosti 
k místu, kde žiji, bych chtěla poděkovat i vám všem, kteří velmi disciplinovaným způsobem 
dodržujete veškerá pravidla při pohybu na HF JAMU. Podařilo se nám díky této 
disciplinovanosti a angažovanosti všech zúčastněných, vytvořit prostředí, které je v rámci 
možností chráněné. 

 

Rámcové informace o fungování HF: 

 

Od pondělí 15. 3. 2021 se vracíme do provozu HF ve formě, kterou jsme měli před úplným 
uzavřením budovy, tedy: 

 

• individuální konzultace jeden na jednoho včetně individuální přípravy a  
• zkoušky do deseti osob (zkoušky ve smyslu uměleckých výstupů ze studia)  
• otevírací doba budovy: od pondělí do pátku od 8 do 18 hod. 

 

 

Vstup do budovy- podmínky od 17 .3. 2021 

Nově budeme od středy 17. 3. 2021 vyžadovat potvrzení o negativním výsledku antigenního 
nebo PCR testu (v písemné nebo elektronické podobě, platí i SMS), nebo potvrzení o očkování 
(obě dávky) nebo potvrzení/čestné prohlášení o prodělané nemoci COVID-19 (v posledních 
90 dnech a s datem pozitivního výsledku testu). 

Nechat testovat se můžete na všech oficiálních místech.   

V omezené kapacitě nabízí i JAMU testování v atriu DnO vždy v pondělí od 13.00 do 17.00 
hodin (odkazy dostali vedoucí kateder, kteří je budou distribuovat). 
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Plánování individuálních konzultací 

Nabádám studenty a pedagogy k tomu, aby v součinnosti s nařízením vedoucího katedry 
plánovali individuální konzultace a jejich přípravu vždy do středy v týdnu, který předchází týdnu 
konzultací. 

 

Není to pouze o tom, abyste usnadnili sobě a vedoucím kateder plánování, jde také o to, aby 
každý student a pedagog měl dostatek času k zajištění termínu a místa testování. 

 

 

Cestování mezi kraji a okresy na místo výkonu práce nebo studijní konzultace 

Pro cestování mezi kraji a okresy můžete využít formulář, který zveřejnilo ministerstvo 
zdravotnictví na svém webu, nebo který zveřejnila JAMU v ISu, viz odkaz zde.  
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https://hf.jamu.cz/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/CP_JAMU.pdf

