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Opatření pro výuku

Forma výuky
Prezenční výuka pro max. 100 
osob.

Prezenční výuka pro max. 50 
osob.

Praktická umělecká výuka pro 

všechny ročníky max. 20 
studujících. Individuální 

konzultace a příprava na 
individuální konzultace. První 

ročníky prezenční výuka pro 
max. 20 studujících. 

Prezenčně realizace ISP 

doktorandů.

Praktická umělecká výuka pro poslední 

ročníky ve skupinách max. 20 osob. 
Individuální konzultace a individuální 

realizace praktických úkolů. Prezenčně 

realizace ISP doktorandů. Distanční výuka.

Rozvrhy ROZVRHY A OPATŘENÍ PES 3 ROZVRHY A OPATŘENÍ PES 4 ROZVRHY A OPATŘENÍ PES 5

Vstup a provozní doba fakulty pro studenty

Vstup bez omezení ve všední 

dny 8:00 až 22:00 hod, 

víkendy a svátky 9:00 až 18:00 

hod. Čas mimo tyto hodiny 

pro potřeby přípravy na výuku 

po povolení vyučujícího.

Vstup bez omezení ve všední dny 

8:00 až 22:00 hod, víkendy a 

svátky 9:00 až 18:00 hod. Čas 

mimo tyto hodiny pro potřeby 

přípravy na výuku po povolení 

vyučujícího.

Vstup bez omezení ve všední 

dny 8:00 až 22:00 hod, 

víkendy a svátky 9:00 až 18:00 

hod. Čas mimo tyto hodiny 

pro potřeby přípravy na výuku 

po povolení vyučujícího.

Vstup bez omezení ve všední dny 8:00 až 

22:00 hod, čas mimo tyto hodiny a víkendy 

a svátky po povolení vyučujícího.

Po telefonické dohodě s 

vyučujícím předem nahlášený 

vstup studujícího za účelem 

vyřízení administrativních 

záležitostí na studijním oddělení 
fakulty.

Univerzita třetího věku Distanční výuka Distanční výuka Distanční výuka Distanční výuka Distanční výuka

Knihovna

Výdej a vracení výpůjček po 

až čt od 10:00 do 18:00 a v 
pátek od 10:00 do 14:00. 

Studovny otevřeny pro max 10 
lidí najednou.

Výdej a vracení výpůjček po až čt 
od 10:00 do 18:00 a v pátek od 
10:00 do 14:00. Studovny 

otevřeny pro max 5 lidí najednou.

Výdej a vracení výpůjček po až 
pá od 10:00 do 14:00 hodin. 

Studovny otevřeny pro max 5 
lidí najednou.

Výdej předem objednaných výpůjček a 

jejich vracení přes výdejní okénko nebo 

bezkontaktně po až čt 10:00 - 13:00 hodin. 

Studovny uzavřeny.

Pouze bezkontaktní výdej a ve 

zvláštních či naléhavých 

případech vracení výpůjček po 

předchozí telefonické domluvě. 

Studovny uzavřeny.

Studijní oddělení Po - Čt 10.00 - 13.00 hod Po - Čt 10.00 - 13.00 hod Út a Čt 10.00 - 13.00 hod Út a Čt 10.00 - 13.00 hod

Individuálně na základě 

předchozí domluvy.

Koleje Otevřeny pro všechny. Otevřeny pro všechny. Otevřeny pro všechny.

Zavřeny. Výjimky pro studijící posledních 

ročníků Bc. a Mgr. studia + všechny 

výjimky ze stupně 5.

Zavřeny. Výjimky pouze pro 

studující, kteří mají bydliště v 

zahraničí; studující, kteří mají 

pracovní povinnost/pracovně 

právní poměr s VŠ; studující, 

kteří doloží prohlášení o tom, že 

je kolej pro ně bydlištěm nebo 

prohlášení o závažných 

důvodech (karanténa, práce při 
zabezpečení chodu univerzity 

během nouzového stavu, 
dobrovolnictví).

Studio FAMU  - opatření aktualizována → https://www.famu.cz/cs/studio-famu/vyroba-cviceni-od-4-5-2020-opatreni-covid-19/

Obecná opatření

https://www.famu.cz/cs/studium/rozvrhy-povinne-volitelne-i-modulove-vyuky/pes-3-rozvrhy-opatreni/
https://www.famu.cz/cs/studium/rozvrhy-povinne-volitelne-i-modulove-vyuky/pes-4-rozvrhy-opatreni/
https://www.famu.cz/cs/studium/rozvrhy-povinne-volitelne-i-modulove-vyuky/pes-5-rozvrhy-opatreni/
https://www.famu.cz/cs/studio-famu/vyroba-cviceni-od-4-5-2020-opatreni-covid-19/


Vstup a provozní doba fakulty pro 

zaměstnance

Vstup bez omezení všední dny 

7:00 až 22:00 hodin, soboty, 

neděle a svátky 9:00 až 22:00 

hodin. Mimo tyto časy po 
schválení vedoucím 

katedry/příslušným 

proděkanem/tajemnicí.

Vstup bez omezení všední dny 7:

00 až 22:00 hodin soboty, neděle 

a svátky 9:00 až 22:00 hodin. 

Mimo tyto časy po schválení 

vedoucím katedry/příslušným 

proděkanem/tajemnicí.

Vstup bez omezení všední dny 

7:00 až 22:00 hodin soboty, 

neděle a svátky 9:00 až 22:00 

hodin. Mimo tyto časy po 
schválení vedoucím 

katedry/příslušným 

proděkanem/tajemnicí.

Vstup bez omezení všední dny 7:00 až 22:

00 hodin soboty, neděle a svátky 9:00 až 

22:00 hodin. Mimo tyto časy po schválení 

vedoucím katedry/příslušným 

proděkanem/tajemnicí.

Vstup bez omezení všední dny 7:

00 až 22:00 hodin. Mimo tyto 

časy, o víkendu a svátcích po 
schválení vedoucím 

katedry/příslušným 

proděkanem/tajemnicí.

Přítomnost cizích osob na fakultě
Umožněna. Ve všední dny 7:

00 až 22:00 hodin.

Umožněna. Ve všední dny 7:00 

až 22:00 hodin.

Umožněna. Ve všední dny 7:

00 až 22:00 hodin s nutností 

vyplnění formuláře na recepci.

Pouze na adresné pozvání zaměstnance 

fakulty za účelem individuálního setkání a 

vyplnění formuláře na recepci. Neumožněna.

Ochrana nosu a úst

Ve společných vnitřních 
prostorech v souladu s 
obecnými pravidly.

Ve všech vnitřních prostorech 

fakulty; ve vnějších prostorech v 
souladu s obecnými pravidly.

Ve všech vnitřních prostorech 

fakulty i při realizaci výuky 
venku.

Ve všech vnitřních prostorech fakulty i při 
realizaci výuky venku.

Ve všech vnitřních prostorech 

fakulty i při realizaci výuky venku.

Větrání učeben a kanceláří
Doporučeno každých 90 
minut. Doporučeno každých 45 minut.

Doporučeno každých 30 
minut. Doporučeno každých 30 minut. Doporučeno každých 30 minut.

Veškeré výjimky podléhají schválení děkanky a tajemnice fakulty.


