
E-mail byl odeslán všem zaměstnancům a studentům FSv 
 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
 
včera vydala vláda nová mimořádná opatření, která upravují provoz vysokých 
škol od 10. 5. Podrobněji viz https://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/aktualne/provoz-vysokych-skol-0433.pdf 
 
Zkráceně a s komentářem k provozu na FSv: 
1) POVOLENA JE KONTAKTNÍ PRAKTICKÁ VÝUKA, TJ. MĚŘENÍ, LABORATOŘE A VÝUKA 
V TERÉNU PRO VŠECHNY ROČNÍKY.  
Limit 20 studentů ve skupině není v novém opatření již uveden. 
Výuka probíhá dobrovolně na základě vzájemné dohody vyučujícího a studentů. 
Kontaktní výuka nesmí narušovat výuku on-line. 
 
2) Povoleny jsou individuální kontaktní konzultace (pouze jeden student a 
jeden akademický pracovník nebo jiná osoba). Na základě vzájemné dohody 
vyučujícího a studenta. 
 
3) POVOLENY JSOU KONTAKTNÍ ZKOUŠKY, JE-LI MEZI JEDNOTLIVÝMI OSOBAMI 
ROZESTUP MINIMÁLNĚ 1,5 METRU. 
Limit 10 osob v místnosti není v opatření výslovně uveden, tj. lze navýšit 
kapacity termínů kontaktních zkoušek povolených děkanem tak, aby byla 
dodržena podmínka rozestupů osob ve zkouškové místnosti – studenti budou 
usazeni minimálně ob 2 sedadla a vynechány budou dvě řady mezi studenty.  
 
Kapacity jednotlivých zkouškových místností pro kontaktní zkoušení můžete 
uvažovat takto: 
A-228 max 10 studentů 
A-229 max 10 studentů 
A-230 max 15 studentů 
B-280 max 55 studentů 
B-286 max 48 studentů 
C-202 max 25 studentů 
C-204 max 17 studentů 
C-206 max 25 studentů 
C-208 max 17 studentů 
C-215 max 25 studentů 
C-217 max 17 studentů 
C-219 max 15 studentů 
C-221 max 17 studentů 
C-223 max 17 studentů 
 
Dovoluji si připomenout, že až do 6.5. lze měnit vypsané termíny, aniž by 
o tom museli být studenti předem informováni. Od 7. 5. jsou vypsané termíny 
v IS KOS závazné a jejich počet nelze snižovat bez předchozí dohody se 
studenty. 
 
Studenti, kteří se budou účastnit kontaktní výuky a zkoušení se musí 
prokázat 
a) negativním testem na COVID-19 ne starším než 3 dny (72 hodin) 
b) proděláním COVID-19 v posledních 90 dnech 
c) očkováním proti onemocnění COVID-19minimálně před 14 dni. 
A nesmí v den návštěvy fakulty vykazovat příznaky onemocnění. 
Informaci o splnění výše uvedeného jsou studenti povinni vložit do 
aplikace, který eviduje výsledky na COVID-19 viz 
https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru?update=20200402 
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Vyučující nejsou povinni kontrolovat, zda studenti výsledky do aplikace 
vložili. 
Pokud bude mít student s vložením dat do aplikace problém, využije 
formuláře čestného prohlášení 
(https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir/navody/cp-test.docx), který předá 
vyučujícímu. Vyučující pak předá formulář na děkanát fakulty. 
 
Za účelem testování studentů: 
A) je možné využít jakékoliv oficiální testovací místo (nejlépe v místě 
vašeho bydliště nebo cesty na fakultu) 
B) je možné též využít testovací místo ve Studentském domě vedle fakulty 
(více informací o testovacím místě na https://www.cvut.cz/informace-cvut-
ke-koronaviru?update=20200402. 
V případě, že ani jednu z výše zmíněných možností nebude moci student 
využít (zejména jde o studenty ze zahraničí včetně Slovenska), fakulta 
poskytne samotestovací sadu. Vzhledem k nebezpečí neodborné aplikace a 
možné kumulaci osob při vstupu do fakulty doporučujeme tuto řešení využívat 
až jako poslední možnost. V případě, že ji však budete potřebovat využít, 
test vám bude vydán na hlavní vrátnici fakulty na základě prokázání vašim 
studentským průkazem a potvrzení převzetí. Na fakultě byla vyčleněna 
místnost B500B (B-167), do které budete vpuštěni a kde budete moci samotest 
provést. V případě, že kapacita místnosti nebude stačit, budou vyčleňovány 
místnosti další. Berte prosím na zřetel, že provedení testu trvá cca 20 
minut, tedy zohledněte toto při plánování (např. z hlediska termínů zkoušek 
atd.) Snažte se v maximální možné míře předejít kumulaci osob (tedy při 
čekání na výsledek testu raději jděte ven na čerstvý vzduch apod.) 
 
Čas kontaktní zkoušky je vypisován ve formátu skutečný čas pro zkoušení + 
hodina na dezinfekci. Dezinfekci místností pro kontaktní zkoušení bude 
provedena automaticky STPS v poslední hodině rezervace místnosti pro 
zkoušení na základě informací uvedených v rezervačním systému fakulty 
https://www.fsv.cvut.cz/rezervace/ 
V případě jiné kontaktní aktivity se studenty je potřeba kontaktovat STPS a 
nahlásit požadavky na dezinfekci. 
 
 
Krásné májové dni přeje 
Zuzana Pešková 
proděkanka pro pedagogickou činnost 
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