
Tento e-mail byl odeslán všem studentům a zaměstnancům 15.9.2020 
 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
milé studentky, milí studenti, 
 
od včerejšího dne je platný nový příkaz rektora č. 16/2020 Ke snížení 
rizika nákazy koronavirem, věnujte mu prosím svou pozornost 
https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/33d50aa3-800f-4482-9938-
bd3f8fff7b95/cs/20200917-pr-162020-ucinny-od-14-9-2020.pdf 
Pro Fakultu stavební na tento příkaz navazuje Metodický pokyn proděkanky 
pro pedagogickou činnost č. 1/2020 k průběhu výuky zimního semestru 
akademického roku 2020/202, který je zveřejněn na 
https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir/mp_1_2020_vyukazs20-21.pdf 
 
V souladu s příkazem rektora se bude realizace výuky na Fakultě stavební 
ČVUT v Praze odvíjet od pravidel uvedených ve stupnici pohotovosti 
vyplývající z aktuální epidemiologické situace v Praze. Stupeň pohotovosti 
je dle údajů, které budou brzy v grafické podobě pro jednotlivé objekty 
uvedeny na webu ČVUT, pokud nejsou příkazem děkana stanoveny podmínky 
přísnější. 
 
Nyní se nacházíme ve stupni II – Počínající komunitní přenos, a pokud 
nenastane výrazné zhoršení, začneme semestr v tomto režimu, což konkrétně 
znamená:  
 
Přednášky dle přílohy 1 Metodiky jsou převedeny do on-line formy, cvičení 
probíhají kontaktní formou. (Do přílohy 1 patří ještě předměty 132NAK a 
132SM02, seznam na webu bude aktualizován). 
 
Ostatní povinné a povinně volitelné předměty probíhají kontaktně. Kromě 
předmětů, které nelze aktuálně realizovat kontaktní formou z důvodu osobní 
nepřítomnosti vyučujícího ve výuce (z důvodu nucené karantény, onemocnění 
nebo zařazení do rizikové skupiny) nebo z důvodu osobní nepřítomnosti 
majoritní skupiny studentů. Pokud je překročen hygienický limit pro 
shromažďování osob, přechází výuka do on-line formy. 
 
O realizaci výuky volitelných předmětů rozhodnou vedoucí kateder. 
 
CŽV lze realizovat kontaktní i bezkontaktní formou dle rozhodnutí vedoucího 
kurzu, U3V – bezkontaktní výuka. 
 
Roušky jsou povinné pro studenty a vyučující i při výuce. 
 
Provoz v Ateliéru D je třeba upravit tak, aby ve velkoprostorové učebně 
neprobíhala najednou výuka více než tří ateliérů. 
 
Bakalářský a magisterský studijní program Civil Engineering bude mít 
zahájenou výuku v on-line režimu, na základě žádosti studentů může být 
realizována standardní kontaktní výuka ve skupinách do limitu stanoveného 
hygienickými opatřeními pro shromažďování osob a v souladu s vyhlášeným 
pohotovostním stupněm. 
 
Děkuji Vám za odpovědný přístup při implementaci opatření proti šíření 
rizika nákazy koronavirem a přeji Vám mnoho pozitivní energie a elánu při 
vstupu do nového akademického roku 
 
Zuzana Pešková, 
proděkanka pro pedagogickou činnost 
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