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Milé kolegyně, milí kolegové, 

aktuálně nejsou žádná vládní opatření týkající se omezení osobní přítomnosti studentů u 
zkoušek. Zkouškové období tedy začneme plánovat plně kontaktně.  

Prosím, buďte připraveni, že se situace může do konce listopadu a během prosince změnit a 
že bude potřeba pružně reagovat na případná omezení. 
 

JAK NASTAVIT KAPACITY TERMÍNŮ? 

Na základě předchozích zkušeností s proti epidemiologickými opatřeními doporučuji 
kapacitu termínů zkoušek plánovat tak, aby na jeden termín nebylo současně přítomno více 
než 50 studentů (ve velkých posluchárnách) a 20 studentů v učebnách a menších 
posluchárnách. 

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD JE STUDENT BĚHEM ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ NEMOCNÝ NEBO 
V KARANTÉNĚ? 

Studenti nemocní nebo v karanténě budou moci mít individuálně prodloužené zkouškové 
období.  

Z termínů, kdy jsou nemocní nebo v karanténě budou omluveni, termíny se nebudou 
započítávat do počtu termínů na zkoušku (jeden termín řádný, jeden termín opravný a 
případně druhý opravný termín).  

O nemoci nebo karanténě studenta bude zkoušejícího informovat studijní oddělení. Tj. 
student má povinnost nahlásit svou nemoc nebo karanténu  

1) na studijní oddělení (https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/kontakt.php)  

2) paní Šteffelové (https://portal.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php).  

Prodloužení zkouškového období po datu 14. 2. 2022 bude řešeno formou žádosti studenta, 
kterou podává na studijní oddělení (https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/kontakt.php). 
Studijní oddělení bude informovat zkoušejícího o schválení žádosti, termín zkoušky bude 
stanoven po vzájemné dohodě zkoušejícího a studenta. 

 

JAKÉ PŘEDMĚTY BUDOU V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZKOUŠENY ON-LINE? 

V případě omezení osobní přítomnosti studentů na fakultě během zkouškového období 
akademického roku 2021/2022 budou předměty, které byly plně zkoušeny on-line v zimním 
semestru 2020/2021 opět zkoušeny plně on-line. Předměty, které byly zkoušeny kontaktně 
loni, budou zakončeny kontaktně i letos viz 
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/old/od202020.php (příloha 1) 

Rezervace místností pro předměty zkoušené on-line budou zrušeny. Uvolněné kapacity 
budou využity pro rezervace termínů předmětů zkoušených kontaktně. 

Případné změny způsobu zkoušení on-line/kontaktně budeme spolu řešit individuálně. 

Student bude mít možnost si v odůvodněných případech požádat o individuální změnu 
formy zkoušení (kontaktně/on-line). 

 

KDY SI KDO REZERVUJE POSLUCHÁRNY PRO ZKOUŠENÍ? 

od 18. 11. 2021 

Zkouškové termíny jsou zadávány do KOS pro předměty, jejichž kód začíná 101 a 132. 
Přednostně jsou zadávány zkouškové termíny v posluchárnách; zadáním posluchárny při 
vypsání zkoušky v KOS je současně vytvořena rezervace posluchárny. 
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Rezervace předmětů jiných kateder budou rušeny. 

od 29. 11. 2021 

Zkouškové termíny jsou zadávány do KOS pro předměty, jejichž kód začíná 123, 124, 125, 
129, 133, 134 a 135. Přednostně jsou zadávány zkouškové termíny v posluchárnách; 
zadáním posluchárny při vypsání zkoušky v KOS je současně vytvořena rezervace 
posluchárny. 

Rezervace předmětů jiných kateder budou rušeny. 

od 6. 12. 

Zadány termíny do KOS pro všechny ostatní předměty. Zadáním posluchárny při vypsání 
zkoušky v KOS je současně vytvořena rezervace posluchárny. 

13. 12. zveřejněny termíny zkoušek pro studenty. 

POZOR!  

Vypsané termíny jsou ihned viditelné pro studenty a studenti se mohou na daný termín 
přihlásit. Platí ale, že až do 12.12. mohou zkoušející termíny měnit, aniž by to museli 
předem studentům oznámit.  

Termíny zveřejněné v KOSu dne 13.12. jsou závazné, zkoušející může po tomto datu další 
termíny zkoušek přidat, zrušení některého termínu může nastat až po vzájemné dohodě 
vyučujícího a studentů zapsaných na daný termín. Pokud nebude na daný termín 3 dni před 
termínem zkoušky přihlášen žádný student, může daný termín vyučující zrušit. 

 

JAK SI REZERVOVAT POSLUCHÁRNU PRO ZKOUŠENÍ? 

Posluchárnu si rezervuje současně s vypsáním zkouškového termínu v KOSu. Není třeba již 
vkládat rezervaci do rezervačního systému fakulty, data z KOS se do aplikace rezervace 
propíšou. Vytvořením rezervace v rezervačním systému a současným vypsáním zkoušky 
vytvoříte konflikt, rezervace posluchárny nebude platná. Rezervační systém (resp. náhled do 
obsazenosti poslucháren) při vypisování zkouškových termínů využívejte pouze k tomu, 
abyste si ověřili obsazenost poslucháren https://portal.fsv.cvut.cz/rezervace. 

Aplikace rezervace je vytvořena fakultním VIC, v případě dotazů, námětů nebo připomínek 
využijte helpdesk.cvut.cz 

 

Prioritou vedení fakulty je průběh zkouškové období v co nejvíce konzistentní formě. Přesto 
se může stát, že budeme muset reagovat na nová epidemiologická omezení, která mohou 
vést ke změnám v rámci zkouškovému období. Prosím Vás o pochopení. 

 

Opatrujte se, a především buďte zdrávi! 

Zuzana Pešková 

proděkanka pro pedagogickou činnost 
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