
Vážení studenti a zaměstnanci, 
 
 
na webu https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/mp_1_2020_taj.php bude brzy 
aktualizován metodický pokyn tajemníka (verze 2021/09/20), upravující 
zejména vstup a pravidla potkávání na fakultě. Od posledního pokynu 
nevnikly žádné upřesňující pokyny ze strany nadřízených orgánů, tedy pokyn 
reaguje zejména na začátek semestru. V tomto kontextu obsahuje v podstatě 
pouze dvě zásadní úpravy. 
 
Tou první je doposud vyžadované splnění podmínek O-T-N pro vstup na 
fakultu. Toto opatření bylo vyžadováno fakultou nad rámec nadřízených 
opatření. Našim cílem bylo zajistit, aby mohla výuka probíhat co nejdelší 
dobu prezenčně. Tento cíl trvá, nicméně po velmi důkladném zvážení jsme se 
rozhodli z této podmínky učinit pouze doporučení. Na základě drobných 
průzkumů a namátkových kontrol jsme zjistili, že pravidla jsou veskrze 
dodržována, studenti i zaměstnanci jsou často proaktivně očkovaní nebo 
obecně opatrní a odpovědní. V takovém stavu považujeme za zbytečné kontrolu 
vyžadovat. Doporučujeme však všem studentům i zaměstnancům podmínky 
respektovat (koneckonců to vyžadují jiné provozovny běžného života, čímž je 
do jisté míry zajištěno i jejich dodržování na fakultě). Proto dále 
umožňujeme studentům i zaměstnancům využívat antigenní testy pro případ, že 
jinou podmínku O-T-N splnit nemohou. Pevně věříme, že vaše odpovědné 
chování vůči svým kolegům a přátelům, kteří třeba z různých důvodů patří do 
ohrožených skupin obyvatel nebo s někým takovým přichází do styku, a kteří 
se například nemohou nechat z různých důvodů očkovat, bude nadále trvat. 
Doufáme, že se budeme moci celý semestr při prezenční výuce na fakultě 
potkávat a že zvolnění našeho opatření nebude příčinou ke komplikacím, 
které by v budoucnu mohli nastat. 
 
Druhým zásadním doplněním je jasné vymezení povinnosti nošení ochrany 
dýchacích cest. Příslušný odstavec metodického pokynu jasně vymezuje 
situace, kdy je ochranu dýchacích cest možné odložit. V ostatních případech 
je nutné ochranu používat. Zde nedošlo k zmírnění a fakulta vyžaduje 
použití respirátoru. Rouška nestačí. Respirátor je možné odložit: 
- při jídle nebo pití (po dobu nezbytně nutnou), 
- akademičtí pracovníci při výuce, 
- studenti při výuce, 
- účastníci zkoušení, pokud dodrží minimální rozestupy 1,5 metru, 
- zaměstnanci při výkonu práce, pokud je v blízkém okolí přítomen 
maximálně pracovní kolektiv a pokud se nejedná o veřejně přístupný prostor 
(např. kancelář, zasedací místnost apod.) 
Je možné, že v tomto ohledu bude metodický pokyn ještě zpřesňován, jak 
budou nastávat situace, se kterými jsme původně nepočítali, nebo které jsme 
výslovně nejmenovali, protože jsme je nepovažovali za relevantní. Závěrem 
bych rád doplnil, že možnost odložení ochrany dýchacích cest je dobrovolná. 
Zejména v případě výuky na přednáškách bychom rádi nošení respirátorů 
alespoň doporučili, a to zejména těm studentům, kteří nesplňují podmínky  
O-T-N nebo byli mimo fakultu vystaveni rizikovějšímu prostředí. 
 
Děkuji za vaše odpovědné chování a s přáním příjemného začátku nového 
semestru, 
 
Petr Matějka 
tajemník fakulty 
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