
E-mail byl odeslán všem zaměstnancům a studentům FSv 
 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
milé studentky, milí studenti, 
 
dovolte mi Vás informovat o organizaci výuky a zkoušek.  
 
Protože vláda nedává mnoho informací v delších časových horizontech, volí 
vedení Fakulty stavební spíše opatrnější přístup, který bude možná ve 
výsledku přísnější, než budou postupně umožňovat hygienická opatření. 
Věříme však, že je pro Vás nyní důležitější moci si rozplánovat konec 
semestru a zkouškové období a že nám případný vyšší, než nezbytně nutný 
podíl nekontaktních aktivit prominete. 
 
VÝUKA LETNÍHO SEMESTRU 
Výuka letního semestru bude dokončena v on-line režimu.  
Pokud dojde k různým „rozvolněním“ (tj. umožněním kontaktních aktivit se 
studenty VŠ), bude kontaktní výuka probíhat dobrovolně na bázi vzájemné 
dohody vyučujícího a studentů tak, aby nebyla narušována povinná výuka on-
line.  
O případných možných kontaktních aktivitách Vás budu informovat vždy e-
mailem. Od 19. 4. k žádné změně režimu pro vysoké školy nedochází - viz 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-omezeni-
provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-19-4-2021-do-odvolani.pdf 
 
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 
Zkouškové období bude probíhat opět v maximální možné míře on-line. 
Kontaktní zkoušení bude povolené pouze pro předměty schválené děkanem 
fakulty, jejich seznam je nyní kompletován v koordinaci s vedoucími 
kateder. 
Rezervace poslucháren bude probíhat pro předměty uvedené na seznamu pro 
kontaktní zkoušení od čtvrtka 22. dubna ve třech vlnách. 
22. – 27. 4. Rezervace pro předměty, jejichž kód začíná 101 a 132.  
28. 4. – 3. 5. Rezervace pro kontaktní zkoušení předmětů s kódem 
začínajícím 124, 125, 129, 133, 134 a K135. 
4. 5. – 7. 5. Rezervace pro kontaktní zkoušení všech ostatních předmětů. 
Pro kontaktní zkoušení budou vymezeny posluchárny budovy C, 2. patra budovy 
A a posluchárny B-280 a B-286. 
Kontaktní zkoušení bude plánované s kapacitou 10 studentů na termín. 
V případě „rozvolnění“ bude možné kapacitu termínu navýšit dle aktuálního 
hygienického limitu. 
Všechny termíny zkoušek (kontaktní i distanční) musí být zveřejněny 
studentům v IS KOS nejpozději v pátek 7. 5. Do 6. 5. mohou vyučující 
termíny vypsané v IS KOS měnit bez předchozí dohody se studenty. 
SZZ plánujeme v maximální míře kontaktně, limit je 10 osob v místnosti. 
Nebude společné slavnostní zahájení ani vyhlášení výsledků. V komisích 
nemusí být externisté. Lze spojit zkoušení z tematického okruhu a obhajobu 
závěrečné práce. Konkrétní termíny a rozpis komisí zveřejní jednotlivé 
katedry v IS KOS nejpozději 8. 6. do 23.59. 
Podrobněji bude průběh zkouškového období upravovat vnitřní předpis, který 
bude vydaný nejpozději do konce dubna. 
 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Přijímací zkoušky pro magisterské studium budou probíhat beze změny tak, 
jak jsou vyhlášené děkanem. Termíny zkoušek v květnu tedy platí. Zkoušení 
bude probíhat kontaktně za dodržení zvýšených hygienických podmínek. Limit 
pro počet osob v místnosti je 10.  
Přijímací zkouška z matematiky pro uchazeče do bakalářských studijních 
programů je děkanem plošně prominuta, přijímací zkoušky z architektury 
budou probíhat na základě posouzení zaslaných prací, bez osobní účasti 
uchazečů o studium. II. kolo přijímacího řízení bude teprve vyhlášeno. 
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ROZVRH PRO ZIMNÍ SEMESTR 21/22 
Pro tvorbu rozvrhu bude platit, že se musíme připravit na situaci, kdy 
„velké“ přednášky budou muset probíhat on-line. Proto je potřeba v rozvrhu 
seskupit přednášky jednotlivých ročníků jednotlivých studijních programů, 
na něž je zapsáno standardně více než 20 studentů do bloků tak, aby nebyly 
kombinovány s hodinami výuky, kterou by bylo možné realizovat kontaktně.  
 
Děkuji Vám za pochopení a odhodlání s jakým distanční vzdělávání zvládáte. 
Věřím, že konec semestru a zkouškové období proběhne bez větších komplikací 
a že se od podzimu budeme moci vrátit ke kontaktnímu režimu. 
 
Zuzana Pešková 

 


