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Opatření č. 3/2020
Ochrana zdraví a provoz budovy Masarykova ústavu vyšších studií
ČVUT v Praze v období do konce akademického roku 2019/2020
Článek 1
Vstup do budovy
(1)

(2)

(3)

Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze (dále
jen „MÚVS ČVUT“) vede evidenci docházky studentů MÚVS ČVUT (dále jen „studenti“),
resp. účastníků kurzů celoživotního vzdělávání MÚVS ČVUT (dále jen „účastník CŽV“),
stejně tak i zaměstnanců MÚVS ČVUT (dále jen „zaměstnanec“), případně pracovních
návštěv zaměstnanců MÚVS ČVUT. Každý příchozí zapíše do sešitu čas příchodu, při
opuštění budovy MÚVS ČVUT (dále jen „budova“) zapíše čas odchodu.
Do budovy mohou vstoupit zaměstnanci, uchazeči o studium na MÚVS ČVUT,
studenti, kteří jsou zapsaní v akreditovaných studijních programech MÚVS ČVUT
nebo jsou účastníky kurzů CŽV, a to pouze v těch případech, kdy se účastní
a. přijímací zkoušky,
b. osobní konzultace s vyučujícím1,
c. konzultace na studijním oddělení,
d. prezenční výuky2,
e. prezenční zkoušky3.
Student, resp. účastník CŽV při vstupu do budovy nahlásí své jméno a příjmení
a účel vstupu. Tato informace bude ověřena recepční službou dle rezervací
v Intranetu MÚVS, v ostatních případech návštěva vyčká na osobní příchod

V případě, že tato konzultace nárokuje výukovou kapacitu, musí být předem zaznamenána
v rezervačním systému Intranet MÚVS. V opačném případě uvedou pozvané studenty vyučující,
kteří tuto konzultaci uskutečňují.
2
Pokud je stanoveno; letní semestr (LS) bude ve většině případů dokončen distanční formou za
využití elektronických prostředků.
3
V případě, že tato zkouška nárokuje výukovou kapacitu, musí být předem zaznamenána
v rezervačním systému Intranet MÚVS. V opačném případě uvedou zkoušené studenty vyučující,
kteří tuto zkoušku uskutečňují.
1
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zaměstnance. Uchazeč o studium se prokáže pozvánkou k přijímací zkoušce.
Uchazeč o studium na MÚVS ČVUT, student, resp. účastník CŽV odevzdá Čestné
prohlášení 4 , viz Příloha č. 1 k Příkazu rektora č. 9/2020 5 . Nikdo s příznaky infekce
dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do budovy vstoupit.
Článek 2
Provoz budovy

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Nádoba na dezinfekci a jejím dávkovačem je umístěna na recepci a každý příchozí
je povinen provést dezinfekci rukou při vstupu do budovy. MÚVS ČVUT je povinno
zajistit dostatečné množství dezinfekčních prostředků.
Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do učeben na základě rezervací.
Je nutné dodržovat veškerá vládní nařízení, která stanovují podmínky pobytu
studentů ve školách. Dokud nebude jinak upraveno, je maximální počet osob
účastnících se výuky, konzultací či zkoušky maximálně 15, je nezbytné dodržet
zásadu, že rozestupy mezi uchazeči o studium, studenty, resp. účastníky CŽV
v lavicích musí být nejméně 1,5 metru.
Všichni uchazeči o studium, studenti i zaměstnanci nosí ve společných prostorách
budovy ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének.
V učebnách MÚVS ČVUT (dále jen „učebny“) je možné roušky sundat na nezbytně
nutnou dobu. Je vhodné často místnosti větrat.
MÚVS ČVUT je oprávněno vymezit prostory, ve kterých je možné se pohybovat. Tato
pravidla se vztahují i na prostory učeben, kde mohu být pomocí výstražné pásky
označeny prostory, do kterých je vstup zakázán. Porušení těchto zón je považováno
za hrubé porušení pravidel provozu budovy. V těchto případech je zaměstnanec
oprávněn vykázat uchazeče o studium, studenta, resp. účastníka CŽV z prostor
budovy.
Organizace výuky a zkoušek by měla minimalizovat osobní kontakty mezi uchazeči

Čestné prohlášení je nutné předložit při každém vstupu do budovy ČVUT MÚVS. V případě potřeby
budou připraveny tiskopisy na recepci.
5
2. Úplné znění Příkazu rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti
s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem, https://www.muvs.cvut.cz/wpcontent/uploads/2020/05/PR_2020x09_uz2.pdf
4
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(7)

(8)

(9)

o studium, studenty, resp. účastníky CŽV, zejména by se neměli shlukovat na
chodbách, při přesunech je vhodné dodržovat doporučené odstupy 2 metry
(nejméně 1,5 metru). Všichni jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla;
jejich opakované nedodržování je důvodem k vykázání, resp. nevpuštění uchazeče
o studium, studenta, resp. účastníka CŽV do budovy.
Do odvolání je pozastaven provoz bufetu a studovny. Je zakázáno se v těchto
prostorách sdružovat, stejně tak je zakázáno se sdružovat ve skupinkách
v prostorách před budovou.
V budově bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
Dne 22. 5. 2020 bude budova MÚVS ČVUT zcela uzavřena z důvodu bezchlórové
dezinfekce a sanitace povrchů a ploch.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se uchazeči o studium, studenti,
účastníci CŽV, pedagogové a další zaměstnanci nacházejí, musí být prováděno
nejméně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště
velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače
světla, místa k sezení ve společných prostorách). Na toaletách musí být k dispozici
mýdlo v dávkovači a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Článek 3
Rezervace místností

(1)

Vzhledem k daným pravidlům mají učebny omezenou kapacitu, částečně je možné
ji v případě nutnosti navýšit uspořádáním nábytku. V případě, pokud je možné
učebnu uspořádat na vyšší kapacitu, tato je snížena v souladu s čl. 2 odst. 3 na
maximálně přípustný počet 15.

Učebna
103
102
104
M105
M110
203
204

Maximální upravená
kapacita
15
15
15
10
8
8
10
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209
210
301
302
303
308
309
310
401
402
403
408
409
420
421
422K
423 PC
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

14
12
5
12
12
8
7
5
5
12
10
12
12
5
12
3
14

Učebnu
je
možné
rezervovat
prostřednictvím
Intranetu
MÚVS,
https://intranet.muvs.cvut.cz
Rezervace jsou zadávány výhradně přes lokalitu Dočasná. Za tuto úpravu odpovídá
oddělení 32331 oddělení ICT, v souladu s čl. 3 odst. 1 tohoto předpisu, s termínem
22. 5. 2020.
Rezervace budou vybavovány výhradně na základě požadavku zaměstnance, které
je nutné směřovat na vedoucí studijního oddělení, Ing. Kateřinu Pavlíčkovou, email:
Katerina.Pavlickova@cvut.cz. V požadavku zaměstnanec uvede účel v souladu s čl.
1 odst. 2 tohoto předpisu a celkovou kapacitu.
Je přísně zakázáno vytvářet rezervace, které překračují maximální upravenou
kapacitu učebny, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 tohoto předpisu. Pokud požadavek
na rezervaci nesplňuje maximální upravenou kapacitu učebny, požadavku nebude
vyhověno.
Požadavky na rezervace budou zpracovány dle jejich priority. Je v kompetenci
ředitelky MÚVS ČVUT stanovit tyto priority vč. toho, jaká prezenční studijní aktivita
bude realizována.
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Rezervace se vytvářejí tak, aby byla zajištěna minimálně třicetiminutová pauza pro
provedení dezinfekce místnosti. Učebny se obsazují vždy odzdola nahoru
s přihlédnutím k upravené kapacitě učebny. Časy zahájení, resp. ukončení
prezenčních forem budou rezervovány tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu
studijních skupin mezi sebou.
Článek 4
Úprava časového plánu MÚVS ČVUT

(1)
(2)
(3)
(4)

Zkouškové období pro studenty posledních ročníků se prodlužuje o týden na
období 11. 5. 2020–5. 6. 2020.
Přihlášení na červnový termín státní závěrečné zkoušky se upravuje na 7. 6. 2020.
Státní závěrečné zkoušky budou probíhat kontaktní formou v období 15. 6. 2020–
26. 6. 2020.
Termín konání státní závěrečné zkoušky bude zveřejněn nejpozději 15 dnů přede
dnem
jejího
konání
na
webových
stránkách
MÚVS
ČVUT,
https://www.muvs.cvut.cz/student/statni-zaverecne-zkousky/
Článek 5
Administrativa

(1)

S postupnou obnovou přímé výuky lze očekávat i větší potřebu přítomnosti
administrativních pracovníků na pracovišti. Stále platí doporučení, aby veškeré
činnosti, kdy není přítomnost pracovníka bezprostředně nutná, se vykonávaly
v rámci „home office“.
Článek 6
Závěrečné ustanovení

(1)

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 21. 5. 2020.

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
pověřena řízením MÚVS ČVUT
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PR 2020/09–k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT
v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem

Příloha č. 1
k Příkazu rektora č. 9/2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
a karanténního opatření

Já ...................................................................................................................................................,
(jméno, příjmení)
student Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT),

datum narození:
...................................................................................................................................
trvale bytem:
….....................................................................................................................................

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění a jsem bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému
infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
a prohlašuji, že nemám v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v tomto prohlášení a beru na vědomí, že
tyto údaje budou zpracovávány ČVUT nejdéle po dobu 60 dnů od ukončení nouzového stavu.

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.

V .......................................
Dne ................................
………………………………………
podpis
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