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P R O V O Z  
FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021  

 

Předpis děkana ze dne 24. 9. 2020 / číslo aktualizace 3 

 

 

 

Vedení FA po projednání v  kolegiu děkana (8. 9. 2020) a konzultacích 
s vedením univerzity vydalo formou předpisu tato závazná nařízení, 

pravidla a doporučení platná pro zaměstnance, studenty a ostatní 

návštěvníky Fakulty architektury ČVUT v Praze, bránící šíření infekčního 
onemocnění Covid-19.  

 

Od té doby byla (8. 9. 2020) vydána doporučení MŠMT pro zajištění výuky 

v akademickém roce 2020/2021 i pro vysoké školy, zavádějící do opatření 
systém „semaforu“ dle stupně pohotovosti - 0, I, II a III.  

 

Dne 14. 9. vstoupil v  platnost také Příkaz rektora č. 16/2020 – „Ke 
snížení rizika nákazy koronavirem“, který převzal systém „semaforu“ 

zavedený MŠMT a dále ho konkretizoval či upřesnil a zejména v mnoha 
ustanoveních zpřísnil a posílil váhu jednotlivých opatření z 

„doporučení“ na „příkaz“. Některá ustanovení příkazu rektora jsou 

závazná pro celé ČVUT, v některých případech jsou nadále uvedena ve 

formě doporučení a jednotlivé fakulty mají možnost je konkretizovat dle 

specifik a podmínek výuky v jednotlivých programech a předmětech. Relace 
rozsahu doporučení a závazných nařízení je v nepřímé úměře ke stupni 

pohotovosti.   

 

Od 21. 9. 2020, v den zahájení nového akademického roku na ČVUT, začala 

v reakci na narůstající komunitní přenos v Praze a posun „semaforu“ do 

nejvyššího III. stupně pohotovosti, platit další výrazná omezení výuky 

a provozu pražských vysokých škol. 

 

Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 12/2020, zavádí mimořádné 

opatření - „zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na 

vysoké škole“. Nařízení však zároveň zmírňuje dopady opatření 

v některých činnostech a ve specifických formách výuky, které jsou na 

kontaktním způsobu přímo závislé a přitom mohou být konány individuálně 

nebo v malých skupinách. Zákaz osobní přítomnosti studentů se například 

nevztahuje na „individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 

10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za 

přítomnosti nejvýše 15 osob nebo na „klinickou a praktickou výuku a 

praxi“.  

 

Od 21. 9. 2020 se zároveň zpřísnila „opatření ke snížení rizika 

nákazy“, stanovená v příkazu rektora ČVUT na nejvyšší III. stupeň, při 

kterém jsou „budovy univerzity v dané lokalitě uzavřeny pro studenty 

bakalářských a magisterských programů i veřejnost“ a „výuka plně 

přechází na bezkontaktní formy“.  

 

Jelikož příkaz rektora vydaný již 14. 9. 2020 nepřipouští úlevy 

nastavené v Nařízení HS HMP z 18. 9. 2020 pro praktickou a umělecky 

orientovanou výuku, a nebyl, ani nebude v tomto smyslu dle Nařízení HS 

HMP v nejbližší době aktualizován, byly s vedením univerzity dohodnuty 

pro jednotlivé součásti úlevy z rozsahu uzavření budov ČVUT v Praze pro 
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některé z činností a formy výuky uvedené v Nařízení HS HMP, povolené 

rektorem na základě žádosti děkanů.  

 

Pro prostředí FA ČVUT samozřejmě platí a budou platit všechna obecně 

nastavená společná pravidla příkazu rektora číslo 16/2020 (viz bod 6)a 

zároveň i udělené úlevy. V tomto dokumentu jsou však z důvodu 
přehlednosti a znázornění souvislostí uvedena nejen specifická 

upřesnění a konkretizace jednotlivých opatření pro výuku na FA, ale 

částečně i obecně platná pravidla uvedená v  příkazu rektora nebo 

Nařízení HS HMP.    

 

Dokument bude nadále aktualizován v závislosti na vývoji situace, 

podmínkách vydaných vedením ČVUT, Hygienickou stanicí HMP nebo MŠMT.  

 

3. aktualizace předpisu děkana ohledně provozu fakulty v akademickém 

roce 2020/2021 je nastavena na stávající stupeň pohotovosti III, platný 

aktuálně v Praze i dle příkazu rektora nebo nařízení HS HMP.   
 

  

 

1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny 

 

 V celé budově je od 14. 9. 2020 ustanovena povinnost nošení 

ochranných prostředků dýchacích cest – roušek, pro studenty i 

pedagogy a platí i během povolených forem výuky. Roušky jsou v 

případě potřeby jejich výměny k dispozici na recepci.  
Povinnost nošení roušek má při rozvolněnosti studia na FA zásadní 

dopad na rozsah osob, hygieniky odeslaných do karantény, v případě 
výskytu onemocnění. Od 14. 9. 2020 nebude karanténa uplatňována 

plošně pro celé kolektivy, které s nakaženým byly při výuce 

v kontaktu v jedné místnosti, pokud budou používat roušky.  
 

 U vstupu do budovy a na každém patře u výtahu, včetně garáží jsou 

stojany s dezinfekcí. Desinfekce jsou také v jednotlivých 

ateliérech a ostatních učebnách, kde probíhá kontaktní výuka.  

 

 Vstup do budovy mají zamezen zaměstnanci, studenti a dalším osoby 

s příznaky infekčního onemocnění. Za tímto účelem je možné 

provádět měření tělesné teploty u osob s příznaky nákazy.  
 

 Výuka v rozsahu omezeném níže dle bodu 2., i konzultace a pracovní 

činnosti pedagogů budou probíhat pokud možno v prostorách 

s přirozeným větráním. Přitom je třeba zajistit intenzivní a časté 
přirozené větrání těchto vnitřních prostor – učeben i kanceláří. 

Pokud bude nezbytné výuku či práci vykonávat v prostorách bez 

přirozeného větrání, jako dílna, modelárna, sádrovna atd. bude 

zajištěna intenzivní funkčnost VZT zařízení.  

 

 

 

2. Výuka  

 

A. Dle příkazu rektora „výuka plně přechází na bezkontaktní formy“, 
kromě níže uvedených úlev pro praktickou a umělecky orientovanou 

výuku, umožněných v Nařízení HS HMP a povolených rektorem na 

žádost děkana FA ČVUT. 
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Za Nařízením HS HMP stanovených limitů přítomnosti nejvýše 15 osob 

může na FA ČVUT probíhat kontaktní výuka ateliérových a výtvarných 

předmětů všech bakalářských a magisterských programů FA ČVUT 

uvedených ve studijních plánech v první kolonce pod názvem: 

„Navrhování – ateliérová a výtvarná tvorba“, včetně konzultací 

kvalifikačních prací. 

 

Vedení FA doporučuje i v předmětech, kde je umožněna kontaktní 

forma výuky, uplatňovat co nejvíce distanční formy výuky 

v kombinaci s kontaktní výukou a při kontaktní výuce preferovat 

individuální konzultace s menším rizikem nákazy.  

 

Při kontaktní výuce ateliérů a výtvarné tvorby musí být dodržen 

maximální počet 15 osob. V ateliérové výuce se doporučuje 

rozdělení studentů na menší skupiny a stanovení harmonogramu 

konzultací, společné prezentace by měly probíhat bezkontaktně 

v programu MS – TEAMS. Každý ateliér povede knihu návštěv, do 

které se budou zapisovat všechny osoby pobývající v ateliéru 

včetně času příchodu a odchodu. V hodinách výtvarné tvorby bude 

rovněž vedena prezence. Při kontaktní výuce je povinné dodržovat 

všechna platná hygienická nařízení (roušky, odstupy, desinfekce 

atd.). 

 

Konkrétní uplatnění a harmonogram podílu jednotlivých forem 

hybridní výuky je na garantech předmětů a vedoucích ateliérů, 

s předpokladem, že kontaktní formy jsou přednostně uplatňovány jen 

tam, kde je to nezbytné, zejména v 1. ročníku studia. Garanti 

předmětů a vedoucí ateliérů zároveň mají povinnost zajistit 

bezkontaktní formy výuky pro studenty, kteří nemají možnost nebo 

se nemohou účastnit na FA poskytovaných formách kontaktní výuky.         

 

Budova FA je kromě výše uvedené praktické a umělecky orientované 

výuky uzavřena pro studenty bakalářských a magisterských programů 

i veřejnost. Výjimka ze zákazu vstupu platí jen pro studenty FA, 

kteří mají předem stanovené konzultace ateliérů nebo výuku 

výtvarné tvorby.  

 

Za Nařízením HS HMP stanovených limitů přítomnosti nejvýše 10 osob 

bude přístup do budovy umožněn i studentům, kteří jsou již zapsáni 

na státní zkoušku. Při státní zkoušce je povinné dodržovat všechna 

platná hygienická nařízení (roušky, odstupy, desinfekce). 

 

Všichni studenti jsou povinni se při vstupu do budovy zapsat do 

návštěvní knihy a uvést číslo místnosti, ve které se zúčastní 

výuky. Prezenční knihy budou vedeny rovněž v jednotlivých 

ateliérech a kreslírnách či dílnách. 

 

B. Veškeré přednášky i cvičení, kromě výše uvedených úlev, probíhají 
bezkontaktní formou.  

 

Přednášky je možné přenášet živě z posluchárny dle rozvrhu školy 
(stream) nebo je taktéž možné přednášky předem předtočit a předat 

režii poslucháren ke streamování. Streamovaná přednáška se 

archivuje a pedagog zveřejní vygenerovaný odkaz v rámci MOODLE. 

Přednášky lze také realizovat v programu MS – TEAMS. Je 

v kompetenci pedagogických pracovníků (garantů programů, garantů 

předmětů a vyučujících) studenty informovat, jakou formou budou 

přednášky realizovány. Informace týkající se distančního 
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vzdělávání u jednotlivých výukových předmětů budou neprodleně 

uvedeny na webových stránkách fakulty u příslušného předmětu. Za 

včasnost vložení na webovou stránku školy a správnost odpovídá 

pedagogický pracovník (garant předmětu, vyučující) a vedoucí jeho 

ústavu. 

 

 

C. Pro všechny předměty (mimo ateliérů) byly centrálně za celou 

fakultu založeny teamy v programu MS – TEAMS. Týmy byly založeny 

dle kódu předmětu. Seznam předmětů včetně kódů a způsobu výuky 

jsou k dispozici na webových stránkách FA ve složce „koronavirus“. 

  

 

3. Závěr 

Osoby (studenti, zaměstnanci), u kterých prokázala nákaza koronavirem, 

nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě, jsou povinny tuto 

skutečnost neprodleně nahlásit e-mailem zodpovědné osobě na fakultě - 

tajemnici fakulty Ing. Janě Tothové na e-mail: tothova@fa.cvut.cz. 

 

 

4. Promoce 

Všechny plánované promoce absolventů AR 2019-20 se bez náhrady ruší. 

 

 

5. Závěr 

Tento dokument nezbavuje zaměstnance a studenty povinnosti seznámit 

a řídit se platnými příkazy rektora vztahujícími se k situaci 

spojené s infekčním onemocněním Covid-19 a jejich dodržováním. 

 

 

 

Vedení FA ČVUT 

V Praze dne 24. 9. 2020 

mailto:tothova@fa.cvut.cz

