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FOR ENGLISH SEE BELOW 

V Praze, dne 9. listopadu 2021 

Vážené studentky, vážení studenti, 

 

Chtěl bych vám všem v prvé řadě poděkovat za to, s jakou zodpovědností a svědomitostí 

přistupujete k dodržování proti-epidemiologických opatření na našem institutu v tomto 

semestru.  

 

Současný vývoj koronavirové situace bohužel není příznivý a v nadcházejících týdnech 

nelze očekávat výrazné zlepšení, spíše naopak. Pokud však nadále budeme zodpovědně 

dodržovat veškerá stávající i nová opatření, tak věřím, že se nám podaří udržet výuku 

v prezenčním režimu co nejdéle to okolnosti dovolí.  

 

Od čtvrtka 11. 11. bude povinné nosit ve všech společných prostorách v Pekařské 16, 

včetně učeben, respirátor po celou dobu pobytu v budově. Dodržování tohoto opatření je 

naprosto klíčové pro to, abychom mohli nadále zůstat otevření.  

 

V případě, že budete pozitivně testováni na covid-19 nahlaste se obratem na adresu 

covid.ims@fsv.cuni.cz, v případě, že se nebudete moci zúčastnit výuku z důvodu 

karantény či nemoci, kontaktujte vyučující jednotlivých předmětů. 

 

Milé studentky, milí studenti, situace není jednoduchá a všichni si jistě přejeme, 

abychom se mohli nadále potkávat v prezenční formě. Pokud budeme společně 

dodržovat daná opatření tak věřím, že se nám podaří udržet bezpečné prostředí pro 

výuku i v nadcházejících dnech. 

 

 

S pozdravem, 

 

       doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

       Ředitel IMS 
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Prague, November 9, 2021 

Dear students, 

First of all, I would like to thank you all for your responsible and conscientious approach 

to the observance of anti-epidemiological measures at our institute this semester.  

Unfortunately, the current development of the coronavirus situation is not favourable 

and no significant improvement can be expected in the upcoming weeks, rather the 

opposite. However, as long as we continue to responsibly comply with all existing and 

new measures, I believe we will be able to keep classes in full-time mode for as long as 

circumstances permit.  

As of Thursday, November 11, it will be mandatory to wear a respirator in all common 

areas of Pekařská 16, including classrooms, at all times while in the building. Compliance 

with this measure is absolutely crucial to our ability to remain open.  

If you receive a positive test result for covid-19, please, report to 

study.ims@fsv.cuni.cz 
immediately, and if you are unable to attend classes due to quarantine or illness, please 

contact your individual course lecturers. 

Dear students, the situation is not easy and we all certainly wish we could continue to 

meet in full-time form. If we collectively follow the given precautions I believe we will 

be able to maintain a safe learning environment in the days to come. 
 

Sincerely, 

 

       doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

       IMS director 


