FAKULTA STAVEBNÍ

V Praze dne 11. 1. 2022
Č.j.: 1/OD/921/2022

OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2022

o možnosti vypisovat zkouškové termíny v průběhu výuky letního semestru
akademického roku 2021/2022
K úpravě vyhlášeného Časového plánu akademického roku 2021/2022 Fakulty stavební ČVUT
v Praze (dále jen „FSv“) a k úpravě odst. 8 čl. 1 Směrnice děkana pro realizaci studijních programů
1/2020 a dále k upřesnění odst. 7 čl. 4 Metodického pokynu č. 3/2011 vydávám podle odst. 4 čl. 18
Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:
Článek 1
Předmět úpravy
Děkan fakulty vzhledem k vývoji epidemické situace v ČR a rostoucímu počtu karantén a izolací
v důsledku nákazy Covid-19 tímto opatřením mimořádně umožňuje vypisovat zkouškové termíny pro
předměty vyučované v zimním semestru akademického roku 2021/2022 v období výuky letního
semestru akademického roku 2021/2022.
Toto opatření stanovuje lhůty a podmínky pro konání těchto zkoušek.
Článek 2
Mimořádné vypisování zkouškových termínů mimo zkouškové období zimního semestru
(1) Děkan fakulty umožňuje mimořádně vypisovat zkouškové termíny pro všechny předměty
vyučované v zimním semestru akademického roku 2021/2022, a to do 27. 2. 2022.
(2) Zkouškové termíny vypisované od 14. 2. 2022 do 27. 2. 2022 jsou určeny pro studenty,
a) kteří byli někdy během intervalu od 3.1. 2022 do 13. 2. 2022 v karanténě nebo izolaci.
Tuto skutečnost student prokáže vyučujícímu nejpozději v den konání zkoušky
předložením e-mailové odpovědi od paní Šteffelové (eva.steffelova@fsv.cvut.cz), osoby
zodpovědné pro BOZP na děkanátu FSv, na e-mail, v němž student nahlásil svou
karanténu nebo izolaci na předepsaném formuláři v souladu s odst. 7 čl. 4 Metodického
pokynu proděkanky pro pedagogiku č. 3/2021.
Bez doložení tohoto e-mailu nebude student ke zkoušce připuštěn. Doložit odpověď lze
v listinné i elektronické podobě, konkrétní způsob doložení si stanovuje zkoušející.
O možnost využít tyto termíny nemusí student žádat prostřednictvím studijního oddělní;
dokladem potvrzující nárok na tyto termíny je e-mailová odpověď paní Šteffelové na email studenta, ve kterém jí nemoc či karanténu nahlašuje.
b) kteří mají individuálně prodloužené zkouškové období z jiných objektivních důvodů (na
základě žádosti podané prostřednictvím studijního oddělení fakulty). O této skutečnosti
bude zkoušející informován příslušnou studijní referentkou.
c) kteří nemohli skládat zkoušku standardním způsobem v rámci zkouškového období
z důvodů překážek na straně zkoušejícího (nucená karanténa nebo onemocnění, riziková
skupina), přičemž nebylo možné ve zkouškovém období zajistit jiného zkoušejícího, ani
zkoušku nebylo možné zajistit on-line formou dle odst. 5 a odst. 6 článku 4 Metodického
pokynu proděkanky pro pedagogiku č. 3/2021.
O možnost využít tyto termíny nemusí student žádat prostřednictvím studijního oddělní.

(3) Zkouškové termíny od 14. 2. 2022 do 27. 2. 2022 vypisuje zkoušející standardním způsobem v IS
KOS nejdříve od 31. 1. 2022.
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 (například rezervace posluchárny pro písemné zkoušení bude zadána
prostřednictvím IS KOS, rezervace posluchárny pro vyhlášení výsledků písemného zkoušení
bude zadána přes rezervační systém).
(4) 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. Každý student, který splňuje podmínky dle čl. 2
odst. 2, 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, za podmínky, že si tyto termíny již nevyčerpal
v průběhu zkouškového období zimního semestru.
Článek 3
Podmínky zkoušení
(1) Zkoušky na FSv probíhají kontaktní formou. Výjimku pro využití on-line nástrojů stanovuje odst. 5
a 6 čl. 4 Metodického pokynu proděkanky pro pedagogiku č. 3/2021 nebo případné aktuální
krizové opatření vlády.
(2) Obsah a forma zkoušky (ústní zkoušení, písemné zkoušení, kombinace písemného a ústního
zkoušení) musí být stejná jako v průběhu řádného zkouškového období.
Vzhledem k probíhající rozvrhované výuce letního semestru, která je v rámci rezervace
poslucháren upřednostněna, může zkoušející případně rozdělit jednotlivé části zkoušky do více
dní (například jeden den bude probíhat písemná část zkoušky a druhý den ústní část zkoušky).
Student se výsledek zkoušky musí dozvědět nejpozději třetí pracovní den od zahájení první části
zkoušky.
(3) Zkoušející je povinen vložit výsledky zkoušky do IS KOS nejpozději do dvou pracovních dnů po
termínu oznámení výsledku zkoušky studentovi.
Článek 4
Účinnost
(1) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Začátek výuky letního semestru akademického roku 2021/2022 se nemění.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan

