
E-mail je určen vyučujícím a studentům FSv 
 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
milé studentky, milí studenti, 
 
na webu FSv byly zveřejněny dva nové dokumenty: 
Metodika k průběhu výuky zimního semestru akademického roku 2020/2021 od 
30. 11. 2020 
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/mp_2_2020_ped.pdf 
Opatření děkana o průběhu zkouškového období v bakalářských a magisterských 
studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze 
v zimním semestru akademického roku 2020/2021 
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od202020.php 
 
Protože se v letním semestru vyplatilo volit pozvolnější a opatrnější 
přístup v rozvolňování omezení na fakultě, bude tak vedení postupovat i 
nyní a využije možnost, že děkan fakulty může zpřísnit režim daný příkazem 
rektora č. 21/2020 
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/pr212020.pdf 
 
OD PONDĚLÍ 30.11.DO NEDĚLE 6.12. BUDE FAKULTA VE STUPNI 4:  
Pro poslední ročníky bakalářských a magisterských studijních programů je 
kontaktně možná výuka laboratoří, měření a výuka v terénu ve skupinách 
maximálně 20 studentů.  
Ostatní výuka probíhá stále on-line.  
Individuální kontaktní konzultace jsou možné pro všechny studenty.  
Pokud vláda vyhlásí v neděli 29.11. stupeň 3, Fakulta stavení na něj přejde 
až od 7.12. 
 
Co se týká OBNOVENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ VE STUPNI 3, tak na FSv 
budou moci kontaktně probíhat POUZE PRO BAKALÁŘE NEPOVINNÉ SKUPINOVÉ 
KONZULTACE po vzájemné dohodě vyučujícího a studentů (limit 20 studentů ve 
výukové prostoře). Nad obnovením povinné kontaktní výuky prváků 
v posledních dvou týdnech semestru proběhla rozsáhlá diskuze v Kolegiu 
děkana a na zasedání Akademického senátu FSv. Názor nechat semestr 
doběhnout v posledních dvou týdnech v "zaběhnutém režimu" byl výrazně 
převládající, přesto je velmi důležité umožnit studentům se na fakultu 
podívat a dovolit jim seznámit se s prostředím. ŽÁDÁM VYUČUJÍCÍ V PRVNÍCH 
ROČNÍCÍCH, ABY KONTAKTNÍ SKUPINOVÉ KONZULTACE S PRVÁKY USPOŘÁDALI, až to 
bude možné. 
 
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ BUDE PROBÍHAT V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DISTANČNĚ.  
Zápočty a klasifikované zápočty budou probíhat pouze distančně.  
Forma zkoušení (kontaktní nebo distanční) bude závazná pro celé zkouškové 
období.  
Do 10.12. 2020 musí zkoušející studentům oznámit formu zkoušení a termíny 
zkoušek.  
Kontaktní zkoušení bude možné jen pro předměty, pro které to děkan umožnil, 
maximum je 10 studentů ve zkouškové místnosti (MŠMT potvrdilo ČVUT tento 
limit i pro stupeň 3 a 4).  
Pokud v lednu nebo únoru 2021 nastane větší vládní rozvolnění, režim pro 
zkouškové období se nezmění. 
Pro distanční zkoušení na ČVUT bude vydána metodika prorektorky pro 
bakalářské a magisterské studium. 
 
Děkuji Vám za Vaše pochopení, trpělivost a úsilí, které výuce či studiu 
v nestandardní situaci věnujete. 
 
Opatrujte se a buďte zdrávi! 
Zuzana Pešková 

 

https://www.fsv.cvut.cz/legislat/mp_2_2020_ped.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od202020.php
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/pr212020.pdf

