
Organizační pokyny Ústavu stavebního zkušebnictví pro SZZ

Komise č. 4077
Obor 3647R013 Konstrukce a dopravní stavby
Zasedání dne: 23. 6. 2020 od 8:00 hod. místnost E108
Předseda komise: doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
Tajemník: Ing. et Ing. Kristýna Hrabová
Celkem členů komise (včetně předsedy a tajemníka): 7
Počet přihlášených studentů: 6
Celkem osob při SZZ: 13
 
Komise č. 4078
Obor 3647R013 Konstrukce a dopravní stavby
Zasedání dne: 23. 6. 2020 od 8:00 hod. místnost E107
Předseda komise: doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
Tajemník: Ing. Tereza Komárková
Celkem členů komise (včetně předsedy a tajemníka): 8
Počet přihlášených studentů: 6
Celkem osob při SZZ: 14
 
SZZ jsou na SZK konány celkem čtyři ve dvou termínech. U každé SZZ je počet osob max. 15. K průběhu 
jsou stanoveny vedoucím Ústavu stavebního zkušebnictví následující organizační pokyny:
 
1. Občerstvení pro členy komisí – bude zajištěno ústavem. Výdaje za občerstvení budou hrazeny 

na  SPP Reprefond NX1262000/85000. Pro každého člena komise a tajemníka bude zajištěno 
občerstvení v „balené formě“ – zajistí tajemníci komisí po dohodě se sekretářkou SZK. Finanční 
limity budou stanoveny vedoucím. Studenti budou upozorněni, že občerstvení členů komise 
nezajišťují a přinesou si pouze vlastní svačiny a tekutiny.

2. Za přípravu místností E107 a E108, ve kterých budou probíhat SZZ, jsou odpovědní tajemníci 
komisí. Příprava proběhne bez přítomnosti studentů.

3. Organizace průběhu SZZ včetně průběhu jejich zahájení a ukončení budou řešeny v souladu se 
zněním Směrnice děkana č. 6/2014 a platných Dodatků č. 1 pro SD č. 8/2014, SD č. 9/2014 
a SD č. 1/2020. Vzhledem ke skutečnosti, že v každé komisi je max. 15 osob, bude 
realizováno společné zahájení a společné vyhlášení výsledků absolventům shromážděným na 
závěr dne konání SZZ. Za bezkonfliktní průběh a splnění požadavku maximálního počtu 
shromážděných osob odpovídají tajemníci komisí.

4. V obou termínech konaných SZZ na SZK je celkový počet studentů max. 15. Studenti budou 
v celém průběhu konání SZZ shromážděni v učebně E2115, která plně vyhovuje aktuálním 
požadavkům platných opatření pro shromáždění max. 15-ti osob v interiérových místnostech.

5. V průběhu SZZ budou plně respektována a dodržována aktuální opatření – studenti a členové 
komise budou v průběhu zkoušky používat roušky, pro případ potřeby jsou v každé učebně 
připraveny ochranné štíty. Dezinfekce bude jak ve zkušebních místnostech E107 a E108, tak i 
v místnosti E2115  se shromážděnými studenty. Po každé dílčí zkoušce bude zajištěna dezinfekce 
prezentačních pomůcek a stolku s PC.

 
V Brně dne 4. 6. 2020
Doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
vedoucí Ústavu stavebního zkušebnictví


