OMEZENÍ VE VÝUCE PLATNÉ PŘI STUPNI 5 – KRITICKÉM STAVU
Budovy Fakulty stavební ČVUT v Praze jsou uzavřeny pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů i veřejnost. Doktorandi mají vstup povolen.
výuka on-line nebo výrazné omezení kontaktní aktivity
nebo doporučeno realizovat aktivitu bezkontaktně

výuka kontaktně za daných podmínek
VÝUKA

LABORATOŘE,

ATELIÉRY,

/bc, mgr, Ph.D./

MĚŘENÍ

PROJEKTY

ZÁVĚREČNÉ
PRÁCE

INDIVIDUÁLNÍ
KONZULTACE

VÝUKA
V TERÉNU

není umožněno

ZKOUŠKY, SZZ;
rozpravy, SDZ,
obhajoby

CŽV

EXKURZE

U3V

OSTATNÍ
KONTAKTNÍ
AKTIVITY

Povinná a povinně
volitelná výuka
v bc, mgr. a Ph.D.
studijních programech

Výuka probíhá výhradně v on-line formě.

Volitelné předměty

Výuka probíhá výhradně v on-line formě.

Laboratoře, měření

Experimenty a měření související s výukou (jako součást jednotlivých předmětů i závěrečných prací) nejsou
umožněny.
V případě, že je experiment či měření zásadní částí závěrečné práce, a není možné jej odložit na pozdější dobu,
zajistí experiment či měření katedra, na které má student práci zapsanou. Pokud nemá katedra personální
kapacitu k zajištění experimentu či měření, bude zadání závěrečné práce modifikováno tak, aby mohla být
závěrečná práce dokončena nezávisle na této činnosti.
Student si může požádat o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce a bude mu vyhověno.

Ateliéry, projekty

Výuka probíhá výhradně v on-line formě.

Výuka v terénu

Není umožněna.

Individuální konzultace

Individuální konzultace pouze jeden student a jeden akademický pracovník.
Vyučující si vede evidenci o kontaktních konzultacích se studenty, kterou je povinen archivovat 14 dní od
poslední konzultace.
Student se zapíše na vrátnici a uvede požadované údaje.
Za organizaci konzultací zodpovídají vyučující:
•
•

studenti bezprostředně po konzultaci opouští budovu,
kumulace studentů v budově není přípustná.

Závěrečné práce

Individuální konzultace závěrečných prací – pouze jeden student a jeden akademický pracovník.
Vyučující si vede evidenci o kontaktních konzultacích se studenty, kterou je povinen archivovat 14 dní od
poslední konzultace.
Student se zapíše na vrátnici a uvede požadované údaje.
Za organizaci konzultací zodpovídají vyučující:
•
•

Zkoušky

studenti bezprostředně po konzultaci opouští budovu,
kumulace studentů v budově není přípustná.

ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE BEZKONTAKTNĚ.
Zkoušky pro vybrané předměty BSP a NSP uvedené v opatření děkana č. 20/2020 se mohou konat kontaktně při
dodržení rozestupů minimálně 2 m, přítomno maximálně 10 osob.
Zkoušení probíhá výhradně v místnostech k tomuto děkanem určených.
Vyučující vede přesnou evidenci studentů, kteří se účastní kontaktní zkoušky. Evidenci archivuje minimálně 14
dní.
Vyučující zašle 2 pracovní dny před konám kontaktní zkoušky na STPS (josef.steffel@fsv.cvut.cz) seznam, který
bude obsahovat:





Kód a název předmětu
Datum a čas zkoušky
Místo zkoušky (číslo posluchárny)
Jméno vyučujícího a kontakt

Studentům na daném seznamu bude v příslušném dni umožněn vstup do budovy hlavním vchodem. Vstup
nebude umožněn na kartu, student se ohlásí na vrátnici a vrátný jej vpustí na základě uvedení jména na seznamu
studentů pro kontaktní zkoušku daného předmětu.
Za organizaci kontaktní zkoušky zodpovídají vyučující:
•
•
SZZ;
rozpravy, SDZ, obhajoby
Ph.D.

studenti bezprostředně po zkoušce opouští budovu,
kumulace studentů v budově není přípustná.

Státní závěrečné zkoušky bc a mgr; rozpravy, SDZ a obhajoby disertačních prací je možné konat kontaktní formou.




Zkoušení se účastní maximálně 10 osob v místnosti.
Pověřený pracovník katedry nahlásí 2 pracovní dny předem seznam hostů a místo konání akce na vrátnici.
Pověřený pracovník katedry vyzvedne hosty na vrátnici a po ukončení akce je zase doprovodí na vrátnici a
dohlédne na jejich řádné zapsání a odepsání z knihy návštěv.

Desinfekce místnosti je provedena STPS na základě informace z vrátnice kdy a ve které místnosti akce proběhla.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se mohou konat kontaktní formou za těchto podmínek:




Zkoušení se účastní maximálně 10 osob.
Pověřený pracovník katedry nahlásí 2 pracovní dny předem seznam uchazečů a místo konání akce na
vrátnici.
Pověřený pracovník katedry vyzvedne uchazeče na vrátnici a po ukončení akce je zase doprovodí na
vrátnici a dohlédne na jejich řádné zapsání a odepsání z knihy návštěv.

Desinfekce místnosti je provedena STPS na základě informace z vrátnice kdy a ve které místnosti akce proběhla.
Kurzy celoživotního
vzdělávání (CŽV)

Výuka probíhá výhradně v on-line formě.

U3V

Výuka probíhá výhradně v on-line formě.

Výuka předmětů Erasmus

Výuka probíhá výhradně v on-line formě.

Exkurze v rámci povinné
výuky

Nejsou umožněny.

Ostatní kontaktní aktivity
se studenty FSv ČVUT

Nejsou umožněny.

(exkurze, workshopy,
kurzy, přednášky hostů
apod.)

