
Vážení studenti a zaměstnanci, 
 
 
na webu https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/mp_1_2020_taj.php byl 
aktualizován metodický pokyn tajemníka k provozu fakulty ve vazbě na 
situaci ohledně COVID-19. Metodický pokyn reaguje na aktuálně zveřejněná 
vládní nařízení – některá existující totiž končila svou platnost k 31.8. 
Bohužel, navazující nařízení určená vysokým školám prozatím vydána nebyla. 
Lze tedy předpokládat určitý vývoj v následujících dnech nebo týdnech, 
o kterém vás případně budu informovat. 
 
Co se tedy s novým metodickým pokynem mění? Jak již avizovala paní 
proděkanka ve svém e-mailu, vstup na fakultu je podmíněn splněním tzv.  
O-N-T (pozor, některé oficiální dokumenty uvádějí také O-T-N, jedná se o to 
samé), co konkrétně to znamená, jsme se pokusili v metodickém pokynu jasně 
vysvětlit (čl. II., odst. 1b a 1c). Zásadní změna souvisí s antigenními 
samotesty, které je podle aktuálních nařízení možné akceptovat pouze 
v případě, že budou provedeny na místě. Za tímto účelem byla připravena 
místnost B500B (B-167). Doufáme však, že tuto možnost budou využívat pouze 
ti studenti a zaměstnanci, kteří z objektivních důvodů nemohou splnit jinou 
podmínku O-N-T (více čl. II., odst. 2.) 
 
V ostatních ohledech se metodický pokyn nijak zásadně nemění. Sdružování 
není v podstatě v tuto chvíli nijak zásadně omezeno, fakulta pokračuje 
v režimu zkouškového období před začátkem letních prázdnin. Upozorňuji 
pouze na nutnost dopředu hlásit nepedagogické aktivity, kde je zároveň 
přítomno více než 30 osob mimo pracovní kolektiv (zejména tedy akce DČ), 
viz čl. II., odst. 3. Dokud nebude zásadní změna v nadřízených předpisech, 
takové akce budou povolovány. 
 
Závěrem bych rád zdůraznil nutnost nošení respirátorů ve společných 
prostorách fakulty a obecně opatrnost v kontaktu s jinými osobami. Na 
fakultě se často pohybují i studenti nebo zaměstnanci, kteří se z různých 
důvodů nemohli nechat očkovat nebo o takové osoby (nemocní rodiče, malé 
děti apod.) pečují. V zájmu sebe i kolegů tedy buďte v tomto ohleduplní a 
v případě nejasností se neváhejte poradit. 
 
Děkuji za trpělivost a jakmile dostaneme podrobnější provozní instrukce, 
budu vás informovat. 
 
S přáním příjemného dne, 
 
Petr Matějka 
tajemník fakulty 
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