Výnos děkanky č. 13/2020
o zastupování a provozu FAMU v době hlavních prázdnin
(8. 7. – 31. 8. 2020)
Přehled dovolených administrativních pracovníků a technického oddělení se nachází na sekretariátu
děkanky FAMU u sekretářky Mgr. Kristýny Šperkové (Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1).
V případě dovolené děkanky je zajištěn zástup, informace jsou k dispozici v sekretariátu děkanky.
Zastupováním tajemnice fakulty bude v případě její nepřítomnosti
ekonomických a provozních záležitostech paní Zlata Vodenková.

pověřena

v neodkladných

Provoz fakulty:






fakulta je přístupná pouze v pracovní dny od 7 do 22 hodin pro administrativu, údržbu a
pedagogy a dále dle podmínek provozního řádu FAMU, který je přístupný na webových
stránkách fakulty a na recepci;
režim a provoz recepce FAMU zůstává nepřetržitý – 24 hodin denně;
pracovní doba administrativy a technické správy se nemění;
sekretariát děkanky a jeho fungování je zajištěno a pokryto v průběhu celého období
v měsíci červenci a srpnu, pošta bude v období od 7. 7. – 31. 8. 2020 odbavována v úterý a ve
čtvrtek;
úřední hodiny jsou v době od 8. 7. – 31. 8. 2020 omezeny následovně:

Administrativa
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Studijní oddělení
9.00 – 15.00
9.00 – 14.00
9.00 – 15.00
9.00 – 14.00
Zavřeno

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Knihovna FAMU červenec
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10.00 – 15.00
Zavřeno
10.00 – 15.00
Zavřeno
Zavřeno

10.00 – 13.00
10.00 – 13.00
10.00 – 13.00
10.00 – 13.00
Zavřeno

Knihovna FAMU srpen
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Zavřeno
Zavřeno
10.00 – 15.00
Zavřeno
Zavřeno
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Studio FAMU

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek



9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

–
–
–
–
–

15.00
15.00
15.00
15.00
14.00

Klub FAMU bude v měsíci červenec - srpen uzavřen.
Studio FAMU:
 zápůjčky/vratky mimo úřední hodiny v době hlavních prázdnin je třeba dohodnout
s pracovníkem dotčeného oddělení individuálně – kontaktní informace na dotčené
pracovníky uvedené v záložce „Kontakty“ na webu Studia FAMU;
 povolenky pro práci v kapacitách SF (zvuková a obrazová postprodukce) se vystavují pro
pobyt o rektorském volnu a státních svátcích (pondělí 6. 7.), práci mimo úřední hodiny
v době hlavních prázdnin a práci o víkendech;
 natáčení v ateliéru se řídí natáčecím plánem, vystaveným vedením výroby SF
(https://www.famu.cz/cs/studio-famu/vyroba-cviceni-od-4-5-2020-opatreni-covid-19/) –
mimořádné vstupy do ateliérů podléhají povolení ze strany oddělení výroby Studia FAMU;
 letní workshopy FAMU International a další mimořádné aktivity konající se v kapacitách
Studia FAMU se v době státního svátku, hlavních prázdnin a práci o víkendech řídí
zvláštním opatřením ředitele Studia FAMU;
 v době čerpání řádných dovolených pracovníků SF je zastupující osoba za daného
pracovníka SF uvedena v záložce „Zástupy" na webu SF.

Od 1. 9. 2019 bude obnoven běžný provoz fakulty.
Tento výnos nabývá účinnosti ode dne 8. července 2020

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka fakulty

Ing. Viera Hladišová
tajemnice fakulty

Rozdělovník:
 Kvestor
 Kancléřka
 Tajemníci DAMU a HAMU
 Katedry FAMU
 Hospodářské oddělení
 Studijní oddělení
 Grantové oddělení
 Technická správa
 Knihovna FAMU
 Studio FAMU
 Klub FAMU
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