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Milé kolegyně, milí kolegové, 
Milé studentky, milí studenti, 
 
hygienická stanice hl. m. Prahy vydala nařízení, dle kterého z důvodu 
výrazného zhoršení epidemie koronaviru v Praze ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST 
STUDENTŮ NA VÝUCE PŘI STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE od 21. 9. 2020 (od 0:00) do 
půlnoci 31. 10. 2020. 
 
Pro Fakultu stavební ČVUT v Praze to znamená, že přecházíme do 
pohotovostního stupně III: 
Bezkontaktní výuka v maximální možné míře – pro bakalářské, magisterské i 
doktorské studium.  
 
Pro povinné a povinně volitelné předměty uvedené v příloze 2 
(https://www.fsv.cvut.cz/legislat/mp_1_2020_ped.pdf) bude stanovena 
náhradní kontaktní výuka, až to bude umožněno. 
Volitelné předměty probíhají též bezkontaktně, není-li pro daný předmět 
bezkontaktní výuka možná, rozhodne vedoucí katedry o další realizaci 
předmětu v semestru. 
CŽV a U3V probíhá výhradně bezkontaktně. 
Budovy fakulty jsou uzavřeny pro studenty bakalářských a magisterských 
programů i veřejnost. 
Individuální kontaktní konzultace závěrečných prací, ateliérů a projektů, 
stejně tak jako laboratorní výuka, měření, umělecká výuka a zkoušení zatím 
nejsou rektorem umožněny. 
Výuku mimo budovy ČVUT není možné realizovat (rizikem není návštěva budov 
jako takových, ale komunitní přenos ve skupině osob). 
Exkurze ve venkovních prostorách a mimo Prahu jsou možné, ale účast 
studentů na nich nesmí být povinná a velikost skupiny nesmí překročit 
platná hygienická opatření pro daný okres. 
 
Postupně jsou zakládány týmy, které katedry nahlásily k centrálnímu 
založení, ostatní týmy je nutné založit ručně. V centrálně založených 
týmech jsou všichni, kdo jsou k danému předmětu uvedeni v IS KOS (studenti 
i vyučující). Každý týden se budou data z IS KOS automaticky aktualizovat. 
 
Vyučující jsou povinni zaslat studentům informační e-mail o organizaci 
bezkontaktní výuky svých předmětů. V období omezení osobní přítomnosti 
studenta ve škole je možné využívat nástroje pro distanční vzdělávání. 
 
Na bezkontaktní formu výuky přecházíme okamžitě, tj. již v pondělí 21. 9. 
bude probíhat plně bezkontaktní výuka. 
 
O provozu kolejí bude jednat vedení ČVUT příští týden v pondělí. 
 
Držte se a opatrujte! 
Zuzana Pešková 
Proděkanka pro pedagogickou činnost 
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