
Vážení studenti a zaměstnanci, 
 
 
dovolte, abych vás touto cestou informoval o aktuálním vývoji z hlediska 
přístupu fakulty k omezením ve spojení s COVID-19. Byl aktualizován příkaz 
rektora, který se příliš nemění oproti tomu předchozímu (je doplněn o 
instrukce k výuce cizojazyčných zahraničních studentů a aktualizuje 
doporučení). K dispozici je zde: 
https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/33d50aa3-800f-4482-9938-
bd3f8fff7b95/cs/20210909-12-uplne-zneni-pr-212020-ucinne-od-9-9-2021.pdf 
Fakulta je v tuto chvíli s tímto příkazem v souladu. Metodický pokyn 
tajemníka nebyl změněn. 
 
Rád bych doplnil, že ve vedení fakulty pečlivě zvažujeme další postup a 
snažíme se zohlednit všechny okolnosti. Vnímáme i rozdílné názory ve 
společnosti na to, jak by se dál mělo postupovat. Snažíme se rozhodovat na 
základě faktů. Naší prioritou přitom je v tuto chvíli zajištění prezenční 
výuky (a samozřejmě s tím souvisejícího chodu fakulty), za současného 
připravení systému tak, abychom případně mohli reagovat na očekávaná 
omezující opatření. 
 
Vláda v tuto chvíli dává univerzitám poměrně volnou ruku. Zároveň je však 
omezený provoz kolejí v míře, v jaké naše fakulta upravuje vstup (tedy O-N-T 
nebo antigenní test na místě, tedy v souladu se vstupem do různých 
provozoven). Vzhledem k aktuálně spíše se zhoršující situaci v celé ČR a 
situaci v zahraničí, vzhledem k očekávaným budoucím opatřením ještě před 
začátkem semestru (nechceme neustále podmínky měnit ze dne na den) a 
vzhledem k našemu cíli neohrozit začátek výuky v prezenční podobě, prozatím 
budeme dále podmiňovat vstup na fakultu výše uvedeným opatřením. Ještě před 
začátkem semestru však plánujeme jeho revizi. Na základě toho, jak se 
situace bude vyvíjet, dojde ke zmírnění opatření (např. změnou podmínek 
vstupu na doporučení či jejich úplnému zrušení pro všechny nebo alespoň 
studenty), nebo naopak k jeho zachování (či dokonce zpřísnění v případě, že 
by to vyžadovaly nadřízené předpisy). 
 
V dohledné době tedy očekávejte upřesňující informace ze strany pedagogiky i 
provozu fakulty. Vzhledem k tomu, že informace na vládní úrovni se nám mění 
pod rukama, však prosíme o trpělivost. Informace dostanete s maximálním 
možným předstihem, ale zároveň tak, abychom vás nezahlcovali změnou každé 
dva dny. 
 
Děkuji za pochopení a těším se na zahájení semestru za plného provozu 
fakulty. Děláme pro to maximum, přestože se bohužel musíme připravovat i na 
variantu, že nám to situace zkomplikuje. 
 
Petr Matějka 
tajemník fakulty 
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