Dodatek č. 1 k PR 2020/10 – ke snížení rizika nákazy koronavirem

DODATEK č. 1
K PŘÍKAZU REKTORA

č. 10/2020
ke snížení rizika nákazy koronavirem
I.
Příkaz rektora č. 10/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem se mění takto:
1. V čl. II. odstavec 1 zní:
„(1) Studenti, kteří do ČR přijedou ze zahraničí (ať už čeští či zahraniční studenti pro dokončení
výuky), se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách a provozech ČVUT,
zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné
prostory (informace o tomto omezení bude vyvěšena před vstupem do uvedených prostor
a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách dané
součásti), a jsou povinny se řídit následujícími pravidly:
a) Po dobu 14 dní od svého návratu ze zahraničí se budou izolovat od kontaktu s dalšími
osobami.
b) Studentům bude po dobu 14 dní od návratu ze zahraničí omluvena výuka (student
je povinen prokázat přítomnost v zahraničí např. i čestným prohlášením); studentům
bude maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu.
Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na studenty, kteří při vstupu do ČR předloží
potvrzení o absolvování PCR testu1 s negativním výsledkem; PCR test si osoby zajišťují na
vlastní náklady; stáří testu nesmí být více než 4 dny.“.
2. V čl. II. odstavec 5 zní:
„(5) Pozastavuje se kontaktní výuka v celém rozsahu, vč. univerzity třetího věku
a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.), pokud není
v tomto příkazu uvedeno jinak. Výuka bude v maximální možné míře nahrazena výukou
bezkontaktní (tj. s využitím online výuky a elektronických prostředků komunikace na
dálku). Uvolněné hodiny za výuku, kterou nelze realizovat bezkontaktně, je vhodné
vykrýt kumulací ostatních předmětů s možností bezkontaktní výuky, aby se co nejvíce
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Vyšetření na přítomnost koronaviru (SARS-CoV-2).
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podařilo zachovat rámec semestru. Kontaktní výuku lze konat, pokud bude dodržena
podmínka přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Pokud má student povinnost
kontaktní výuky se účastnit (např. kdy je daná výuka nutnou součástí pro uzavření
předmětu) a účastnit se jí ze závažných důvodů nebude moci, bude situaci řešit
s děkanem prostřednictvím studijního oddělení. Zaměstnanec ČVUT, odpovědný za
realizaci kontaktní výuky zajistí vedení seznamu osob, které se kontaktní výuky účastnily
ve skupině; seznam bude uchován po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu.“.
3. V čl. II. odstavec 6 zní:
„(6) Pro studenty všech ročníků studia se mohou konat kontaktně individuální konzultace
v budovách ČVUT, za přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině, pokud s tím budou
osoby poskytující konzultaci souhlasit a toto konání zajistí v souladu s principy uvedenými
v tomto příkazu a přijmou k tomu vhodná opatření. Zaměstnanec ČVUT, odpovědný za
realizaci konzultace zajistí vedení seznamu osob, které se kontaktní konzultace účastnily
ve skupině2; seznam bude uchován po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu.“.
4. V čl. II. odstavec 7 zní:
„(7) Je možné vést laboratorní, či seminární výuku kontaktním způsobem za přítomnosti
nejvýše 15 studentů ve skupině. Vyučující zašle studentům výzvu k účasti na kontaktní
výuce. Pokud student prokáže závažné důvody, nemusí se kontaktní výuky účastnit. Pokud
má student povinnost dané formy výuky se účastnit (např. kdy je daná výuka nutnou
součástí pro uzavření předmětu) a účastnit se jí ze závažných důvodů nebude moci, bude
situaci řešit s děkanem prostřednictvím studijního oddělení. Zaměstnanec ČVUT,
odpovědný za realizaci tohoto typu výuky zajistí vedení seznamu osob, které se tohoto
typu kontaktní výuky účastnily ve skupině; seznam bude uchován po dobu 60 dní od
ukončení nouzového stavu.“.
5. V čl. II. odstavec 10 zní:
„(10) Schůze, porady, konference, pracovní jednání atp., je možné konat v odůvodněných
případech kontaktně na půdě ČVUT, pokud účast nepřesáhne 15 osob. Zaměstnanec
ČVUT, odpovědný za svolání takového jednání zajistí vedení seznamu osob, které se
takového kontaktního jednání účastnily ve skupině; seznam bude uchován po dobu 60
dní od ukončení nouzového stavu.“.
6. V čl. II. odstavec 11 zní:
„(11) Konání sportovních akcí a využití (provoz) sportovišť ČVUT se řídí příslušnou právní
úpravou3 a pravidly případně stanovenými, v mezích tohoto příkazu, součástí ČVUT, která
má sportoviště ve své správě4.“.
7. V čl. II. odstavec 13 zní:
„(13) Ruší se a zakazují zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ČVUT a cesty studentů
organizované ČVUT do zahraničí.“.

Pro trasování případné nákazy.
Např. nařízení vlády, opatření ministerstev, apod.
4 Např. Ústav tělesné výchovy a sportu, Správa účelových zařízení ČVUT apod.
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8. V čl. II. odstavec 23 zní:
„(23) Součásti, které mají svěřený majetek do správy, upraví pravidla vstupu osob do budov
a na pozemky v majetku ČVUT obdobně, vzhledem k povaze provozu, resp. účelu za jakým
je majetek využíván (pronájmy) s přihlédnutím k užívání tohoto majetku zaměstnanci
ČVUT; pokud součásti nevyužijí této možnosti, použije se tato úprava obdobně.“.
II.
Závěrečné ustanovení
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 11. května 2020.

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