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Opatření ředitelky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
č. 5/2020
k organizaci období výuky a zkouškového období ZS 2020/2021
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)

Toto opatření vymezuje pravidla a postup při uplatňování přechodu mezi distanční
a prezenční formou výuky a ověřování znalostí v předmětech bakalářského
a magisterského studia dle stupňů pohotovosti dle aktuální epidemiologické
situace – protiepidemický systém ČR (dále jen „stupnice PES“), https://onemocneniaktualne.mzcr.cz/pes.
Opatření je vydáváno v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených
ministerstev a jiných orgánů v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem
(infekční virové onemocnění) a na základě aktuálních informací o vývoji situace
ohledně koronaviru. ČVUT v Praze postupuje v souladu s Příkazem rektora č. 21/2020
ke snížení nákazy koronavirem (dále jen „PR“) a Metodickým pokynem č. 3/2020
k distančnímu ověřování znalostí v předmětech bakalářského a magisterského
studia (dále jen „MP“).
Článek 2
Pravidla pro přechod na prezenční formu výuky

(1)

S účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00.00 h do dne 12. prosince 2020 do 23.59
h se omezuje provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce
a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké
škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“); zákaz osobní
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:
a) na účast na praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
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b) na individuální konzultace a individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu
nebo odevzdání studijní literatury,
c) na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.
(2) S účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00.00 h dochází k uvolnění
protiepidemických opatření, dle stupnice PES dochází k přesunu ze čtvrtého do
třetího stupně rizika,
https://www.msmt.cz/skolstvi-podle-pes-3-od-pondeli-7-12.
Dle stupnice PES budou v souladu s PR uplatňována následující opatření:
a) Prezenční výuka (včetně teoretické výuky) pro studenty 1. ročníku B0413
Ekonomika a management, N0413 Projektové řízení inovací je povolena pouze
za předpokladu maximálního počtu 20 přítomných studentů ve výukových
místnostech; v případě, kdy množství studentů zapsaných na předmět
(přednášku, cvičení) bude vyšší než povolené množství, výuka i nadále probíhá
distanční formou, se zachováním rozvrhu platného pro výuku kontaktní. Dle
tohoto pravidla může být obnovena prezenční výuka v těchto předmětech:
B0413 Ekonomika a management
U04L1101 (Z / 0P+4C) - Anglický jazyk 1
U04L1111 (Z / 0P+4C) - Anglický jazyk 1
U16E1101 (Z,ZK / 2P+2C) - Principles of Management
N0413 Projektové řízení inovací
G65E1301 (Z,ZK / 2P+2C) - Smart Cities and Regions
G16E1401 (Z,ZK / 2P+2C) - Marketing Innovations
G63C1301 (Z,ZK / 2P+2C) - Řízení podnikových financí
G16C1401 (Z,ZK / 2P+2C) - Marketing inovací
G16C1201 (Z,ZK / 2P+2C) - Projektové řízení
b) G16E1302 (Z,ZK / 2P+2C) - Lean Manufacturing probíhá i nadále za využití
distančních forem vzdělávání (trvalý pobyt garanta na Slovensku).
c) V souladu s Usnesením vlády č. 1113, ve znění usnesení vlády č. 1142, se stanoví
pro studenty rozestupy 2 m, pokud je to možné.
d) Garanti předmětu či jimi pověřené osoby budou bezprostředně kontaktovat
zapsané studenty prostřednictvím IS KOS o možnostech obnovení kontaktní
formy s tím, že rozhodnutí o případném obnovení kontaktní formy bude
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učiněno na základě domluvy se studenty, od kterých si vyžádají odpověď
nejdéle do 4. 12. 2020 do 12.00 h. Studenti případnou nepřítomnost na
prezenční výuce musí řádně zdůvodnit (např. z důvodu karanténních opatření,
dojezdové vzdálenosti či nemožnosti skloubit kontaktní a on-line výuku, např.
v případě, kdy na online přednášku navazuje prezenční výuka a není možné se
přesunout). Následně projednají možnosti obnovení výuky s vedoucím daného
institutu a vedoucím studijního oddělení, s možností případně přeskupit
studenty v rámci cvičení (do počtu 20 u kontaktní výuky a na on-line výuku,
pokud by takovéto řešení bylo přínosné a snadno realizovatelné). O přijatých
opatřeních informují studenty přes IS KOS, vyučující a se zdůvodněním sdělí
koordinátorovi pro studium a ředitelce ústavu, a to pokud možno do 4.12.2020
do 23.59 h, aby během víkendu se studenti mohli na případné změny připravit.
e) Výuku je podle situace možné také zabezpečit hybridní formou (prezenčně
i distančně přes MS Teams), aby byla umožněna distanční účast i pro studenty,
kteří se nemohou výuky účastnit prezenčně.
f) Jsou umožněny individuální prezenční konzultace studentů všech studijních
programů, vč. kurzů CŽV (pouze po domluvě s vyučujícím).
g) Stáže a praxe se řídí pravidly a omezeními platnými pro zařízení a oblast, kde
výuka probíhá.
h) Povinností všech osob ve všech vnitřních prostorách budovy je i nadále ochrana
nosu a úst v souladu s opatřeními PES pro oblast školství.
Článek 3
Termíny, rezervace místností, technická podpora
(1)

(2)

(3)

Rezervace místností pro obnovenou prezenční výuku je v kompetenci vedoucího
studijního oddělení, který dle zprávy od garantů předmětů (či pověřené osoby)
provede rezervaci učeben dle původního plánu rozvrhů, příp. dle upřesněných
požadavků z hlediska hygienických opatření na změnu učebny prostřednictvím
Intranetu MÚVS, https://intranet.muvs.cvut.cz.
Rezervace místností u předmětových zkoušek je v kompetenci zkoušejícího.
Vypisování termínů zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek provede zkoušející
přes IS KOS, https://www.kos.cvut.cz/ v dostatečném předstihu. Rezervaci učebny
zadá zkoušející rovněž do Intranetu MÚVS, https://intranet.muvs.cvut.cz.
Zkoušející jsou povinni mít připravenou variantu pro distanční formu zkoušení,
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(4)

pokud by z epidemiologických důvodů nebylo možné prezenční zkoušení.
Technická podpora bude zabezpečena ze strany IT oddělení MÚVS, týká se
především:
a) kontroly počítačů (instalace aplikace MS Teams), vč. případné SW aktualizace.
b) kontroly zobrazovacích jednotek, aby byla zobrazena aktuální verze rozvrhů
dle stavu uvedeného v Intranetu MÚVS.
c) individuální podpory vyučujících v případě technických problémů spojených
s hybridní výukou.
Článek 4
Ověřování znalostí

(1)
(2)
(3)

(5)

U předmětových zkoušek je možné zkoušku konat prezenční či distanční formou.
Při prezenčním konání zkoušek je třeba také nosit roušky ve všech vnitřních
prostorách a dodržet rozestupy pro studenty 2 m, pokud je to možné.
Pokud bude vládními či hygienickými nařízeními zakázána nebo velmi omezena
osobní přítomnost studentů, je možné ověřovat výsledky učení distančními nástroji
(MS Teams, LMS Moodle) v souladu s MP.
Zkoušející musí náležitě, prokazatelně a dostatečně včas informovat studenty
o změně formy zkoušení – z kontaktního na distanční.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1)

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vyhlášení.

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. v.r.
pověřena řízením MÚVS ČVUT
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