
OMEZENÍ VE VÝUCE PLATNÉ OD 13. 9. 2021 
 

Vstup na fakultu je podmíněn splněním jedné z podmínek O-T-N. 
Aktuální opatření vlády ČR k omezení provozu vysokých škol / aktuální protiepidemická opatření na ČVUT / aktuální protiepidemická opatření na FSv 
 

výuka kontaktně za daných podmínek 
výuka on-line nebo výrazné omezení kontaktní 
aktivity nebo doporučeno realizovat aktivitu 
bezkontaktně  

není umožněno 

VÝUKA 

/bc, mgr, 
Ph.D./ 

LABORATOŘE 

MĚŘENÍ 

ATELIÉRY 

PROJEKTY 

ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE 

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE 

VÝUKA  
V TERÉNU 

PŘEDMĚTOVÉ 
ZKOUŠKY 

ROZPRAVY, 
SDZ, SZZ, 
OBHAJOBY 

U3V 

CŽV 

EXKURZE OSTATNÍ 
KONTAKTNÍ 
AKTIVITY 

           

  

Povinná a povinně 
volitelná výuka  
v bc, mgr. a Ph.D. 
studijních programech 

VÝUKA PROBÍHÁ KONTAKTNĚ. 

Doporučeno dodržovat rozestupy min 1,5 metru, větrat výukové prostory.  

Na svých místech si mohou studenti i pedagogové sundat ochranu dýchacích cest. 

Volitelné předměty VÝUKA PROBÍHÁ KONTAKTNĚ. 

Doporučeno dodržovat rozestupy min 1,5 metru, větrat výukové prostory.  

Na svých místech si mohou studenti i pedagogové sundat ochranu dýchacích cest. 

Laboratoře, měření VÝUKA PROBÍHÁ KONTAKTNĚ. 

Doporučeno dodržovat rozestupy min 1,5 metru, větrat výukové prostory.  

Na svých místech si mohou studenti i pedagogové sundat ochranu dýchacích cest. 

Ateliéry, projekty VÝUKA PROBÍHÁ KONTAKTNĚ. 

Doporučeno dodržovat rozestupy min 1,5 metru, větrat výukové prostory.  

Na svých místech si mohou studenti i pedagogové sundat ochranu dýchacích cest. 

Výuka v terénu VÝUKA PROBÍHÁ KONTAKTNĚ. 

Doporučeno dodržovat rozestupy min 1,5 metru, větrat výukové prostory.  

Na svých místech si mohou studenti i pedagogové sundat ochranu dýchacích cest. 

Individuální konzultace Mohou probíhat kontaktně bez omezení. 

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test
https://covid.gov.cz/opatreni/skolstvi/omezeni-provozu-vysokych-skol
https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru
https://portal.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php


Závěrečné práce Konzultace i měření mohou probíhat bez omezení. 

Předmětové zkoušky Mohou probíhat kontaktně bez omezení. 

Doporučeno dodržovat rozestupy min 1,5 metru, větrat výukové prostory.  

Na místech si mohou studenti i pedagogové sundat ochranu dýchacích cest. 

Rozpravy, SDZ, SZZ, 
obhajoby disertačních, 
bakalářských a 
diplomových prací 

Mohou probíhat kontaktně bez omezení. 

Doporučeno dodržovat rozestupy min 1,5 metru, větrat výukové prostory.  

Na místech si mohou studenti i pedagogové sundat ochranu dýchacích cest. 

Kurzy celoživotního 
vzdělávání (CŽV) 

Probíhají ve stejném režimu jako povinná a povinně volitelná výuka. 

U3V VÝUKA PROBÍHÁ KONTAKTNĚ. 

Doporučeno dodržovat rozestupy min 1,5 metru, větrat výukové prostory.  

Na svých místech si mohou studenti i pedagogové sundat ochranu dýchacích cest. 

Výuka předmětů 
Erasmus 

VÝUKA PROBÍHÁ KONTAKTNĚ. 

Doporučeno dodržovat rozestupy min 1,5 metru, větrat výukové prostory.  

Na svých místech si mohou studenti i pedagogové sundat ochranu dýchacích cest. 

Exkurze v rámci povinné 
výuky 

Mohou probíhat kontaktně bez omezení. 

 

Ostatní kontaktní 
aktivity se studenty FSv 
ČVUT  

(exkurze, workshopy, 
kurzy apod.) 

Mohou probíhat kontaktně bez omezení. 

 

 


