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DODATEK č. 1 

K PŘÍKAZU REKTORA    

     č. 21/2020       

Ke snížení rizika nákazy koronavirem       
              

I.    
Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem se mění takto: 

 
1. V čl. II. odstavci 5 oddílu Stupeň 3 – Naléhavý stav písmeno e) zní: 

 
„e) Prezenční zkoušení včetně přijímacích zkoušek je možné pouze za přítomnosti maximálně 10 osob.“. 

 
2. Do čl. II. odstavce 5 oddílu Stupeň 4 – Vážný stav se za písmeno b) vkládá nový text písm. c), který zní: 

 
„c) Prezenční zkoušení včetně přijímacích zkoušek je možné pouze za přítomnosti maximálně 10 osob.“. 
Následující odstavce se přečíslovávají jako d) až h). 

 
3. V čl. II. odst. 5 oddílu Stupeň 5 – Kritický stav písmeno d) zní: 

 
„d) Prezenční zkoušení včetně přijímacích zkoušek je možné pouze za přítomnosti maximálně 10 osob.“. 

 
4. Článek III. včetně nadpisu zní: 
   

„III.   
Připravenost ČVUT na bezkontaktní výuku   

   

(1) Bezkontaktní výuka bude probíhat pomocí dvou systémů, jejichž podpora je plně zajištěna VIC: 
Moodle a MS-Teams.  Jsou-li tyto nebo jiné systémy spravované i fakultami, mohou být rovněž použity.   

(2) Z důvodů jednotnosti budou podporovány výhradně následující nástroje - emailová komunikace, 
MSTeams, Moodle. Pokud tomu tak nebude, musí být studenti prokazatelně informováni před 
začátkem semestru jaká komunikační média jednotlivých předmětů/programů budou případně 
použita. Pro účely CŽV je možné využít i jiné platformy, např. SKYPE.   

Pro automatické založení Teamů v programu MS-Teams, slouží formulář „84010 – Pravidla vytváření 
týmů v MS Teams“ v KOS, přístupný pro rozvrháře a správce KOS. Formulář umožňuje nastavit, 
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a i v průběhu výuky měnit, zda má proběhnout jednorázová nebo pravidelná synchronizace učitelů 
a/nebo studentů podle toho, jak jsou zapsaní v KOS. Po ukončení platnosti požadavku ve formuláři 
dojde ke smazání týmu. Formát názvu výukového teamu v MS-Teams bude například Predmet-B201-
519U3B-C102. 

     (3)  Pokud není možné aplikovat jakékoli výše uvedené pravidlo (například předměty typu Atelier), za 
zřízení a naplnění Teamu odpovídá vedoucí Atelieru, případně garant předmětu. Doporučuje se, aby 
označení Teamu vycházelo z logiky značení ostatních předmětů, například  
PredmětB201AtelierPrijmenivedouciho.   

(4)   Administrátory MS-Teams předmětu jsou garanti předmětu. Garanti předmětů zváží vymazání Teamů 
předmětů z předchozích semestrů, pokud je to možné a účelné. Při požadavku založení Teamu, 
vyučující vyčkají na založení Teamu, a nebudou tak činit sami.   

(5) VIC po dobu semestru s intervalem minimálně 1x týdně bude provádět automatickou aktualizaci   
účastníků v jednotlivých Teamech podle celoškolsky dohodnutých parametrů.  

(6) Program MS-Teams je určen primárně na videovýuku. Pro ukládání dokumentace a podkladů 
k jednotlivým předmětům slouží primárně systém Moodle. Pokud jsou výukové materiály ukládány do 
MS-Teams, není management dokumentů (například zálohování) řízen VIC; umístění těchto materiálů 
je na zvážení a zodpovědnosti každého vyučujícího.“.   

 

 II.   
Závěrečná ustanovení    

  
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2021. 

  
    

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r.  
rektor   

  


