
Tento e-mail byl rozeslán vyučujícím Fakulty stavební ČVUT v Praze 

 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

standardně v 5. týdnu semestru začínáme s rezervacemi poslucháren pro zkouškové 
období. Nyní nejsou vládou vydána striktní omezení pro provoz vysokých škol, ale 
epidemiologická situace se, bohužel, rychle zhoršuje. Těžko lze predikovat, jestli nebudou 
v nadcházejících dnech omezeny počty studentů pro kontaktní výuku a zkoušení. Vedení 
fakulty proto rozhodlo ještě počkat do 16. listopadu a instrukce pro rezervace poslucháren 
vydat až po tomto datu.  

Již nyní můžeme potvrdit, že rezervace budou probíhat jako v minulém semestru ve třech 
etapách: 

1. etapa: Zkouškové termíny jsou zadávány pro předměty, jejichž kód začíná 101 a 132. 

2. etapa: Zkouškové termíny jsou zadávány pro předměty s kódem začínajícím 124, 125, 129, 
133, 134 a 135. 

3. etapa: Zadány termíny pro všechny ostatní předměty. 

 

Začínají se objevovat případy Covid-pozitivních studentů i pedagogů. Jsou trasovány jejich 
kontakty a někteří vyučující a studenti jsou v karanténě. Učit kontaktně je potřeba 
v maximální možné míře, ale pokud je vyučující nebo majoritní skupina studentů 
v karanténě, přecházíme na on-line výuku prostřednictví MS Teams v časech vymezených 
rozvrhem. Prioritou je udržet výuku dle harmonogramu tohoto semestru. Prosím Vás, on-
line výklad nahrávejte a nechte k dispozici studentům alespoň po dobu jednoho týdne.  

 

Děkujeme Vám za součinnost a informováni paní Šteffelové v případě předepsané 
karantény nebo prokázání nákazy koronavirem (viz https://portal.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php). 

 

Vláda vysoké školy nyní prakticky v kontaktní výuce neomezuje, veškerá zodpovědnost je 
přenesena na nás. Abychom mohli učit a pracovat kontaktně, je potřeba chovat se 
odpovědně, dodržovat hygienická doporučení a učinit vše proto, aby se Covid stal 
minulostí. 

 

Děkujeme Vám za Váš odpovědný přístup a pochopení pro stále trvající mimořádnou 
situaci. 

 

Za vedení Fakulty stavební 

Zuzana Pešková 

proděkanka pro pedagogiku 

 

P.S.: Dovoluji si připomenout, že v pátek 29. října je děkanský volno, výuka je zrušena a 
čekají nás tak čtyři dni volna. 

  

https://portal.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php


Tento e-mail byl rozeslán studentům Fakulty stavební ČVUT v Praze 

 

 

Milé studentky, milí studenti, 

začínají se objevovat případy Covid-pozitivních studentů i pedagogů. Jsou trasovány jejich 
kontakty a někteří vyučující a studenti jsou v karanténě. Učit kontaktně je potřeba 
v maximální možné míře, ale pokud je vyučující nebo majoritní skupina studentů 
v karanténě, přecházíme na on-line výuku prostřednictví MS Teams v časech vymezených 
rozvrhem. Prioritou je udržet výuku dle harmonogramu tohoto semestru.  

 

Počítačové učebny jsou nyní v režimu pro kontaktní výuku a provoz virtuálních učeben je 
proto silně limitován, protože dálkové připojení využívá stejné fyzické počítače, jaké máte 
k dispozici v počítačových učebnách. Vedení fakulty připravuje ve spolupráci s partnery 
fakulty posílení virtuálních učeben, které nejsou závislé na fyzických počítačích 
v počítačových učebnách. 

 

Děkujeme Vám za součinnost a informováni paní Šteffelové v případě předepsané 
karantény nebo prokázání nákazy koronavirem (viz https://portal.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php). 

 

Vláda vysoké školy nyní prakticky v kontaktní výuce neomezuje, veškerá zodpovědnost je 
přenesena na nás. Abychom mohli učit kontaktně, je potřeba chovat se odpovědně, 
dodržovat hygienická doporučení a učinit vše proto, aby se Covid stal minulostí. 

 

Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup a pochopení pro stále trvající mimořádnou 
situaci. 

 

Za vedení Fakulty stavební 

Zuzana Pešková 

proděkanka pro pedagogiku 

 

P.S.: Dovoluji si připomenout, že v pátek 29. října je děkanský volno, výuka je zrušena a nás 
čekají čtyři dni volna. 

 

https://portal.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php

