
Milé kolegyně, milí kolegové, 
milé studentky, milí studenti, 
 
 
nová vládní opatření nikterak neomezují prezenční výuku na vysokých školách. 
Přesto lze předpokládat, že se stoupajícími počty nakažených v ČR budou stoupat 
i počty případů nakažených mezi zaměstnanci a studenty Fakulty stavební. 
 
JAKÁ JE PROOČKOVANOST STUDENTŮ? 
Podle rektorátní statistiky je proočkovanost studentů 80 %. 
 
KOLIK PŘÍPADŮ NÁKAZY JE NA ČVUT? 
Podle rektorátní statistiky bylo minulý týden 10 nákaz na 6000 studentů ČVUT. 
 
JAK SE CHRÁNIT? 
NOSIT STÁLE RESPIRÁTORY, A TO I BĚHEM VÝUKY! 
Desinfikovat si ruce.  
Nepodceňovat příznaky infekčního onemocnění.  
Být ohleduplný k druhým. I očkovaní se mohou nakazit. 
 
CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM NEMOCNÝ? 
Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Studenti a zaměstnanci, kteří jeví 
známky infekčního onemocnění, mohou využít třídenní lhůty pro omluvu z kontaktní 
výuky, aniž by tuto skutečnost museli doložit lékařským potvrzením.  
 
CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM COVID-POZITIVNÍ NEBO MÁM NAŘÍZENOU KARANTÉNU? 
Studenti nebo vyučující, u nichž se prokázala nákaza koronavirem, nebo jsou 
v nařízené karanténě, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit na email 
eva.steffelova@fsv.cvut.cz 
 
Studenti jsou povinni uvést další podpůrné informace: 
a) se kterými dalšími osobami z ČVUT se setkali, 
b) na jakých fakultách ČVUT studují, 
c) v případě ubytování na koleji, uvedou kolej, blok, místnost 
d) případný požadavek na zajištění karanténního ubytování (týká se i studentů, 
kteří nejsou aktuálně na kolejích ubytováni). 
Pokud student bude žádat nějakou nestandardní úlevu z výuky v souvislosti 
s nařízenou karanténou nebo onemocněním koronavirem, obrací se výhradně na 
studijní oddělení fakulty. Příslušná studijní referentka poté kontaktuje 
vyučující příslušných předmětů formou e- mailu. Toto se netýká běžné omluvy 
z výuky. Pokud se bude student pouze omlouvat z kontaktní výuky, kontaktuje sám 
přímo vyučujícího. 
Absence v době karantény nebo v době doloženého onemocnění koronavirem není 
počítána do celkové povolené absence daného předmětu; studentům bude maximálně 
umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu. Případně budou 
posunuty termíny pro splnění daného předmětu 
 
Zaměstnanci jsou povinni: 
a) oznámit též tuto skutečnost svému nadřízenému, 
b) uvést, se kterými dalšími osobami na ČVUT se setkali. 
Zanedbání nahlašovací povinnosti může vést u studentů k zahájení disciplinárního 
řízení, u zaměstnanců může být řešeno pracovně-právní cestou. 
 
JAK SE DOZVÍM, ŽE JSEM BYL V KONTAKTU S NAKAŽENÝM NA FSv? 
Standardně by Vás měla kontaktovat hygiena, ale ta je nyní přetížená. Z fakulty 
Vám napíše e-mail paní Šteffelová. 
 
MUSÍM DO KARANTÉNY, POKUD VÍM, ŽE JSEM BYL V KONTAKTU S COVID-POZITIVNÍ OSOBOU? 
V případě, že jste očkovaní, nebo po nemoci do 180 dnů, nemusíte podle vládního 
nařízení do karantény, dávejte pozor, jestli se u Vás neobjeví příznaky nemoci, 
v takovém případě zůstaňte doma, kontaktujte svého lékaře a objednejte se na PCR 
test. 
Podrobněji viz https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-
opatrenich/karantena 
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KDY JE MOŽNÉ „NOUZOVĚ“ PŘEVÉST VÝUKU DO ON-LINE FORMY? 
V případě, že se vyučující nebude moci osobně účastnit možné kontaktní výuky 
(nucená karanténa nebo onemocnění), rozhodne neprodleně garant předmětu 
v koordinaci s vedoucím katedry a garantem studijního programu o tom, zda bude 
výuka převedena na on-line formu nebo zda bude stanoven zástup, který výuku 
převezme.  
Nemocný vyučující tedy může převést výuku svého předmětu do on-line formy, pokud 
není možné zajistit adekvátní zástup pro výuku kontaktní. On-line výuku je nutné 
nahrávat a ponechat záznam k dispozici studentům alespoň po dobu 7 dní. Student 
má prioritní povinnost účastnit se výuky, která je realizována kontaktně. Proto 
se nemusí účastnit on-line výuky v rozvrhovaný čas, když mu „logisticky“ 
koliduje s výukou prezenční. 
 
KDE NAJDU PODROBNĚJŠÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OMEZENÉ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI NA FAKULTĚ? 
V metodickém pokynu k průběhu výuky bakalářského a magisterského studia po dobu 
krizového opatření viz https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/mp_2_2021_ped.pdf 
 
Děkuji Vám za zodpovědný přístup, vzájemnou ohleduplnost a zejména důsledné 
nošení respirátorů. 
 
Opatrujte se a buďte především zdrávi! 
 
Zuzana Pešková 
Proděkanka pro pedagogickou činnost 
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