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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. V současné 
době se Praha nachází ve žluté zóně stupně pohotovosti II – „počínající 

komunitní přenos“. 

 

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. 
Právě za tímto účelem je vydána 1. aktualizace vyhlášky děkana, 

po projednání ve Vedení FA dne 15. 9. 2020. 

 

Pro prostředí FA ČVUT samozřejmě platí a budou platit všechna obecně 

nastavená společná pravidla Příkazu rektora č. 16/2020 (viz bod 6), 

v tomto dokumentu jsou však z důvodu přehlednosti uvedena nejen 

specifická upřesnění a konkretizace pro výuku na FA, ale částečně 

i obecně platná pravidla uvedená v příkazu rektora. 
 

Dokument může být nadále upravován a doplňován v závislosti na vývoji 
situace, podmínkách vydaných vedením ČVUT a vydání manuálu a doporučení 

od MŠMT. Tato 2. aktualizace předpisu děkana ohledně provozu fakulty 

v roce 2020/2021 je nastavena na stávající stupeň pohotovosti II, platný 
aktuálně v Praze, při přechodu do stupně I nebo III budou pravidla 

provozu na FA aktualizována v souladu s Příkazem rektora č. 16/2020 

a jeho aktualizacemi.   

 

Smyslem zavedených nařízení, pravidel a doporučení je obdobně jako 

u manuálu MŠMT či u Příkazu rektora č. 16/2020, omezit šíření nákazy 

i při provozu fakulty a celé budovy spolu s FIT a zejména konání 

kontaktní výuky v malých skupinách – ve cvičeních a ateliérech, 

aby dopady karantény neměly celoplošné následky na provoz budovy 

a fungování fakulty.  

 

Z tohoto důvodu navrhujeme v zimním semestru až do odvolání omezit 

všechny formy výuky – zejména přednášky s počtem studentů nad níže 

uvedené limity i další aktivity, kde dochází ke kumulaci studentů 



z různých ročníků, pracovních kroužků a ateliérů a přísně dodržovat 

zásady ochrany zdraví a hygieny v období pandemie.    
 

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 platí 

povinnost nošení roušek i během výuky. Roušky jsou v případě 

potřeby jejich výměny k dispozici na recepci. Tato povinnost má 
při rozvolněnosti studia na FA zásadní dopad pro 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.  
 

 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 kromě přednášek, konzultace i pracovní činnosti pedagogů 

bude probíhat pokud možno v prostorách s přirozeným větráním - 

seminárních a počítačových místnostech i ateliérech a kreslírnách 

nebo kancelářích. 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 posluchárna, dílna, modelárna, sádrovna 

atd., bude zajištěna intenzivní funkčnost VZT zařízení.  

 

 

2. Výuka  

 

A. Prioritní je, aby kontaktně probíhala zejména výuka, kterou je 

obtížné nahradit bezkontaktními formami, jako ateliéry, cvičení 

atp. Přitom se počítá, že budou využívány i hybridní formy výuky, 

kombinací distančních metod s kontaktní výukou či konzultacemi. 

Preferencí je zachování rozvrhu pro výuku kontaktní. 

 

B. U přednášek teoretických předmětů je příkazem rektora doporučeno 

přejít na bezkontaktní výuku, ale v menších skupinách, zejména 

u volitelných předmětů nebo i u povinných předmětů programu Design 

a Krajinářská architektura, s počty studentů odpovídajících 

velikosti skupin ve cvičeních a ateliérech je možné a doporučené 

přednášky konat za níže uvedených podmínek.  
 

Veškeré přednášky a další aktivity, při kterých dochází 

ke sdružování více jak 30 studentů a zaměstnanců (u poslucháren 

Janák, Kotěra, kde je možné rozdělit prostor na dva segmenty 

přístupné samostatnými vstupy, je limitní počet osob 60), není 

dovoleno organizovat kontaktní formou. Přednášky je možné přenášet 

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

k 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 vzdělávání u jednotlivých 

výukových předmětů budou s dostatečných předstihem (minimálně před 
zahájením výuky) 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. 

 

Výjimku tvoří přednášky pro první ročníky bakalářského studia 

v prvním týdnu výuky. Přednášky proběhnou kontaktně, výklad bude 

přenášen do více prostor. V jednotlivých posluchárnách 

a ateliérových učebnách ZAN bude dodržen povolený počet osob 

včetně vzdáleností mezi přítomnými.  

 

V případě živého přednášení (stream) mají studenti ve výše 

uvedeném počtu možnost se přednášek zúčastnit, rezervace míst 

na přednáškách budou k dispozici v MOODLE.   

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

fakultu založeny týmy v programu MS – TEAMS. Týmy budou zakládány 

dle kódu předmětu. 

 

D. Využijte prosím prvního setkání zejména se studenty prvních 

ročníků k vyjasnění pravidel v případě neočekávaného přechodu 

na distanční výuku. Informujte je v rámci programu MS - TEAMS, 

studijní podklady zveřejněte na MOODLE. Je důležité napříč 

fakultou sjednotit platformy distanční výuky.  

E. Snažte se zamezit promíchávání studijních skupin. U cvičení 

a konzultací (maximálně 30 osob) zajišťujte pravidelnou prezenci 

osob a stálý zasedací pořádek k následnému použití při trasování 

osob, které přišly do styku s nakaženou osobou. Pro vedoucí 

ateliérů budou k dispozici Knihy návštěv, do kterých se budou 

zapisovat všechny osoby, které se zdržovaly v ateliéru (i mimo 

konzultační hodiny). Doporučujeme společné prezentace (např. u 

ateliérové výuky) realizovat distanční formou (MS - TEAMS) a dílčí 

konzultace řešit harmonogramem konzultací, aby se zbytečně 

nezdržovaly větší skupiny lidí v jedné místnosti. Případně 

kontaktní konzultace ateliérů rozdělit do dvou stálých skupin 

s výukou v pondělí či ve čtvrtek.  

 

 

3. Aktivity jiných subjektů v budově Fakulty architektury 
 

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy 

a nesouvisí se vzdělávacím procesem dle studijních programů, je vhodné 

minimalizovat. Pokud organizace těchto akcí je nutná, je třeba zajistit 

vhodná hygienická a organizační opatření (roušky, dezinfekce, 

dodržování vzdálenosti cca 2 m). Organizátor aktivity musí požádat 

vedení FA o jejich povolení a je zodpovědný za veškerá hygienická 

a organizační opatření, také mu může být nařízena povinnost zajistit 

dezinfekci prostor po skončení akce. 



4. 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. 

 

5. Promoce 

Všechny plánované promoce absolventů AR 2019/2020 se bez náhrady 

ruší. 

 

6. 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 16. 9. 2020 
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