
E-mail byl odeslán všem učitelům a studentům FSv v českých bc a mgr 
studijních programech 
 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
milé studentky, milí studenti, 
 
vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR vydal DĚKAN FAKULTY nové 
opatření, ve kterém UMOŽŇUJE VYPISOVAT ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY I BĚHEM PRVNÍCH 
14 DNÍ VÝUKY LETNÍHO SEMESTRU. Tyto termíny jsou určeny zejména PRO STUDENTY, 
KTEŘÍ BYLI BĚHEM ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ V KARANTÉNĚ NEBO IZOLACI a tuto 
skutečnost řádně nahlásili e-mailem s předmětem „Covid 19“ paní Šteffelové 
(eva.steffelova@fsv.cvut.cz), pověřené osobě na děkanátu pro BOZP, 
prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na portálu FSv v sekci Student 
(https://portal.fsv.cvut.cz/aktual/vir/navody/covid_stud_zk.doc). 
 
Celý text opatření a podrobně popsané podmínky pro tyto termíny najdete na 
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/od012022.pdf 
 
Současně si dovoluji Vám níže zaslat FAQ pro zkouškové období. 
 
Především pevné zdraví, mnoho sil a optimismus všem přeje 
Zuzana Pešková 
proděkanka pro pedagogickou činnost 
 
--- 
 
FAQ 
 
1/ Lze zkoušet nyní on-line? 
2/ Jak mám nahlásit karanténu nebo izolaci? 
3/ Musí student žádat o možnost skládat zkoušku „začátkem letního semestru“? 
4/ Od kdy mohou zkoušející vypisovat termíny pro zkoušky „začátkem letního 

semestru“? 
5/ Jak mohou zkoušející vypisovat zkoušky na „začátku letního semestru? 
6/ Kolik termínů může vypsat zkoušející „začátkem letního semestru“? 
7/ Na kolik termínů má student nárok „začátkem letního semestru“? 
8/ Jak zkoušející zjistí, že student splňuje podmínky pro zkoušení „začátkem 

letního semestru?“ 
9/ Jak si zkoušející rezervuje posluchárnu pro zkoušení? 
 
--- 
 
1/ LZE ZKOUŠET NYNÍ ON-LINE? 
ZKOUŠENÍ MUSÍ PROBÍHAT v maximální možné míře standardně KONTAKTNĚ, aby byly 
zajištěny stejné podmínky zkoušení pro všechny studenty.  
Pokud je STUDENT V KARANTÉNĚ NEBO IZOLACI, NELZE JEJ ZKOUŠET ON-LINE. 
Zkoušení bude probíhat kontaktně, až se student bude moci osobně dostavit na 
fakultu. Pro takové studenty jsou především určeny zkouškové termíny 
v prvních 14 dnech výuky letního semestru (viz Opatření děkana č. 1/2022 - 
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/od012022.pdf). 
Pokud se student nemůže ke kontaktnímu zkoušení dostavit z jiných důvodů, 
musí kontaktovat studijní oddělení a jeho situace bude posuzována 
individuálně. 
Výjimky pro on-line zkoušení: 
A) V nucené karanténě nebo izolaci je větší skupina studentů (například celá 
kapacita daného termínu). O přechodu na on-line formu rozhoduje vyučující 
předmětu v koordinaci s garantem předmětu a vedoucím katedry.  
B) Zkoušející se nebude moci osobně účastnit kontaktního zkoušení (nucená 
karanténa, onemocnění nebo riziková skupina). Garant předmětu v koordinaci 
s vedoucím katedry a garantem studijního programu neprodleně rozhodnou o tom, 
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zda bude ověřování studijních výsledků nouzově převedeno na on-line formu 
nebo zda bude stanoven zástup, který ověřování studijní výsledků převezme či 
zda budou prodlouženy vyhlášené termíny. 
 
2/ JAK MÁM NAHLÁSIT KARANTÉNU NEBO IZOLACI? 
Studenti i zaměstnanci během zkouškového období posílají e-mailem vyplněný 
formulář paní Šteffelové (eva.steffelova@fsv.cvut.cz), pověřené osobě na 
děkanátu pro BOZP. Předmět e-mailu „Covid 19“ 
Formulář pro studenty bc a mgr: 
https://portal.fsv.cvut.cz/aktual/vir/navody/covid_stud_zk.doc 
Formulář pro zaměstnance a doktorandy: 
https://portal.fsv.cvut.cz/aktual/vir/navody/covid.doc 
 
3/ MUSÍ STUDENT ŽÁDAT O MOŽNOST SKLÁDAT ZKOUŠKU „ZAČÁTKEM LETNÍHO SEMESTRU“? 
NE 
A) pokud nahlásil karanténu nebo izolaci (viz otázka 2/) kdykoli během 
zkouškového období (tj. od 3. 1. 2022 do 13. 2. 2022). Tuto skutečnost 
dokládá student zkoušejícímu odpovědním e-mailem od paní Šteffelové (lze 
prokázat papírově i elektronicky) nejpozději v den konání zkoušky. Jak a kdy 
toto bude student předkládat, stanoví zkoušející. Bez doložení této 
skutečnosti nemá student na termíny na „začátku letního semestru“ nárok. 
B) pokud vznikly překážky na straně zkoušejícího (karanténa či nemoc, přičemž 
zkouška nemohla proběhnout on-line a na katedře nebyl nikdo, kdo by mohl 
zkoušení převzít) a zkoušky nemohly být realizovány v dostatečném počtu 
termínů během zkouškového období. 
ANO 
Pokud důvodem nebyla ani karanténa či izolace ani překážky na straně 
zkoušejícího. Student pošle žádost na studijní oddělení 
(https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/kontakt.php). Ta bude individuálně 
posouzena. Zkoušející budou informováni studijní referentkou, že má student 
na zkoušení nárok. 
 
4/ OD KDY MOHOU ZKOUŠEJÍCÍ VYPISOVAT TERMÍNY PRO ZKOUŠKY NA „ZAČÁTKU LETNÍHO 
SEMESTRU“? 
Od pondělí 31. 1. 2022. 
 
5/ JAK MOHOU ZKOUŠEJÍCÍ VYPISOVAT ZKOUŠKY NA „ZAČÁTKU LETNÍHO SEMESTRU“? 
Standardním způsobem v IS KOS. 
 
6/ KOLIK TERMÍNŮ MŮŽE ZKOUŠEJÍCÍ VYPSAT „ZAČÁTKEM LETNÍHO SEMESTRU“? 
Počet vypsaných termínů v období od 14. 2. 2022 do 27. 2. 2022 pro daný 
předmět se odvíjí od počtu studentů, kteří nemohli skládat zkoušky řádně 
během zkouškového období. Podkladem pro zkoušejícího je počet studentů v IS 
KOS, kteří splnili podmínky pro připuštění ke zkoušce a předmět nemají 
úspěšně zakončený zkouškou.  
 
7/ NA KOLIK TERMÍNŮ MÁ STUDENT NÁROK „ZAČÁTKEM LETNÍHO SEMESTRU“? 
Každý student, který splňuje podmínky pro využití termínů na „začátku letního 
semestru“ (viz Opatření děkana č. 1/2022 - 
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/od012022.pdf) má nárok v rozmezí od 
14. 2. 2022 do 27. 2. 2022 na dva termíny zkoušek bez ohledu na to, zda se 
jedná o termín řádný či termíny opravné, ale za podmínky, že si tyto termíny 
již nevyčerpal v průběhu zkouškového období zimního semestru. 
 
8/ JAK ZKOUŠEJÍCÍ ZJISTÍ, ŽE STUDENT SPLŇUJE PODMÍNKY PRO ZKOUŠENÍ „ZAČÁTKEM 
LETNÍHO SEMESTRU“? 
A) Student zkoušejícímu nejpozději v den zkoušky předkládá e-mailovou odpověď 
paní Šteffelové, že řádně nahlásil karanténu nebo izolaci. Lze doložit 
v listinné i elektronické formě. Konkrétní způsob doložení si stanovuje 
zkoušející (například přeposláním mailu, nebo přiložením vytištěného e-mailu 
ke zkouškovému testu). Bez doložení nemá student na termín nárok. 
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B) Bude informován ze studijního oddělení, že má student na tyto termíny 
nárok. 
 
9/ JAK SI ZKOUŠEJÍCÍ REZERVUJE POSLUCHÁRNU PRO ZKOUŠENÍ? 
Posluchárna pro zkoušení je automaticky rezervována současně s vypsáním 
termínu v IS KOS. Rezervace zadané přes rezervační systém fakulty nebudou 
akceptovány s výjimkou rezervace pro další část zkoušky, která bude probíhat 
jako termín zkoušky nezávisle na první části zkoušky vypsané v IS KOS 
(příklad: rezervace posluchárny od 9.00 do 11.00 pro písemné zkoušení bude 
zadána prostřednictvím IS KOS, rezervace posluchárny pro vyhlášení výsledků 
písemného zkoušení od 15.00 do 16.00 bude zadána přes rezervační systém). 
 
Pozn.: „Začátek letního semestru“ = časové období od 14. 2. 2022 do 27. 2. 
2022 

 


