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ČINNOST NA FAKULTĚ STROJNÍ OD 20. 9. 2021 DO 31.12.2021 
 
 

1.  VSTUP NA FAKULTU STROJNÍ ČVUT 
1.1  Zaměstnanci a studenti FS ČVUT mají umožněn vstup do prostor FS ČVUT jen pomocí 

elektronické identifikační karty, po vstupu si musí dezinfikovat ruce a roušky nosí po 
celou dobu pobytu v budovách FS ČVUT, neplatí-li výjimky podle bodů 1.2-1.3. 

1.2 Výjimku z nošení roušek mají pracovníci nebo studenti, když jsou v kanceláři nebo 

laboratoři sami nebo mají větší rozestupy než 1,5m.  
1.3 Výjimku z nošení roušek mají studenti FS ČVUT při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo 

jsou jinak usazeni, a pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání. 

1.4 Návštěvy jsou na FS ČVUT povoleny za podmínek, že návštěva nosí roušky, dodržuje 
vzájemnou vzdálenost 1,5m a hygienická opatření. Přijímající pracovník vyzvedne a 
doprovodí návštěvu zpět na vrátnici. 

1.5 Vedoucí ústavů, odborů, útvarů vedou evidenci návštěv na FS ČVUT a koho navštívili. 
1.6 Všechny osoby vstupující do prostor FS ČVUT musí splnit podmínky definované 

Mimořádným opatřením MZd. 
 
2.  USKUTEČŇOVÁNÍ VÝUKY NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT 
2.1  Základní způsob výuky na FS ČVUT v zimním semestru 2021-2022 je kontaktní 

prezenční výuka všech velikostí přednášek, cvičení a laboratoří podle vyhlášeného 
rozvrhu. 

2.2 Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací a 
zkoušky v doktorském studiu se mohou konat kontaktně za podmínek, že účastníci 
nosí roušky, dodržují vzájemnou vzdálenost 1,5m a hygienická opatření. 

 
3.  PRACOVNÍ ČINNOST NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT  
3.1  Základní způsob práce je na pracovišti FS ČVUT. Pro pracovníky je možná práce 

z domova. O práci z domova svých podřízených rozhodují vedoucí ústavů, odborů a 
útvarů fakulty, proděkani a děkan. 

3.2  Na fakultě lze konat akce za účasti hostů za podmínek, že návštěva nosí roušky, 
dodržuje vzájemnou vzdálenost 1,5m a hygienická opatření.  
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