
 
 
 

 

 

 

OPATŘENÍ REKTORA VŠEM Č. 01 AR 2020/2021 

 

VŠEM reaguje na opatření HSHMP, MŠMT a NAÚ v důsledku aktuálního vývoje situace pandemie Covid-
19 a upravuje stávající opatření: 

 

I. Základní pravidla 

1) Opatření vychází ze stanovisek a nařízení příslušných orgánů státní správy a samosprávy, veřejně 
dostupných informací o charakteru a délce trvání vládních nařízení s tím, že jednotlivé body mohou 

být průběžně aktualizovány a doplňovány. 

2) Opatření rektora č. 01 2020/2021 aktualizuje/doplňuje Opatření rektora VŠEM již dříve vydaná. 

3) Vstup do budovy VŠEM je studentovi povolen pouze v případě, kdy: 

a) je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 

b) nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, 

c) má po dobu výskytu ve všech společných prostorách VŠEM (učebny, chodby, knihovna/studovna 
VŠEM, klub VŠEM, IPC VŠEM) a ve zkouškové místnosti zakrytá ústa a nos, a to pouze za pomoci 
respirátoru nebo roušky, kdy např. jednovrstvý textilní šátek není považován za dostatečný. 

d) každý student je povinen kvůli evidenci registrovat svůj příchod a odchod z budovy VŠEM, bez 

ohledu na svou cenovou úroveň školného. 

4) Přítomnost studenta na VŠEM je podmíněna odesláním/uložením Písemné čestné prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za období předchozích dvou týdnů, a to 

prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta, nejpozději však před vstupem do budovy VŠEM.  

5) Student je povinen neprodleně a bez odkladu informovat IPC VŠEM prostřednictvím SIS 
VŠEM/Žádost/dotaz v případě pozitivního testu na Covid 19, či povinně nařízené karantény.  

6) Případné uznání absence je možné pouze na základě předložených relevantní dokladů u studentů 
s nařízenou karanténou nebo pozitivním testem na Covid-19.  

 

II. Výuková soustředění a konzultace 

1) Na základě opatření HSHMP se od 21.9.2020 do 31.10.2020 přesouvá prezenční část výuky všech 
studijních předmětů do online formy. 

2) Výuka (přednášky, videocvičení) bude realizována v původních termínech dle rozvrhu studenta 

prostřednictvím aplikace VideoForum (Skype for Business). 

3) Vybrané praktické aplikace budou realizovány prezenčně na VŠEM, ostatní on-line formou (přehled 
v Aktuality SIS). 

4) Hosté VŠEM, Skill-port a další akce budou realizovány online formou (Videoforum). 

5) Konzultace s akademickými pracovníky budou realizovány primárně online formou, osobní 
konzultace nejsou zakázány. 

6) Prezentace SP/ZP/PP budou realizovány elektronickou formu prostřednictvím aplikace VideoForum. 

7) Jednání Disciplinární komise VŠEM může být realizováno online formou (MS Teams), rozhodne-li tak 
předseda Disciplinární komise. 

8) Uznatelná omluva z povinné výuky je možná pouze na základě oficiálního potvrzení o pozitivním 

testu na onemocnění Covid 19 nebo nařízené povinné karantény.  

 

III. Forma online výuky 

1) Od 1.10.2020 dojde v rámci on-line výuky na VŠEM k přechodu na aplikaci MS Teams. 

2) Podrobnosti a návody k obsluze budou mít studenti k dispozici na webových stránkách VŠEM.  

https://www.vsem.cz/data/data/vsem-soubory/cestne%20prohlaseni_covid.doc
https://www.vsem.cz/data/data/vsem-soubory/cestne%20prohlaseni_covid.doc


 
 
 

 

3) Studentům je doporučeno se s aplikací důkladně seznámit před první výukou. 

 

IV. Docházka v rámci zvýhodněných cenových úrovní 
Standard/Stipendium/Klasik 

Vzhledem k plošnému přechodu na online formu výuky (tj. VideoForum, Videolearning, Audiolearning, 

eBooks VŠEM) zůstávají povinnosti zvýhodněných cenových úrovní v daném období (viz II. článek, 

odstavec č. 1) neměnné.  

 

V. Kontrola studia a zkoušková soustředění 

1) Realizace zkouškových termínů ve formě EZK/EZZK zůstává zachována se sníženou kapacitou.  

2) Student musí mít po celou dobu výskytu ve zkouškové místnosti zakrytá ústa a nos (tj. respirátor, 
rouška). 

3) Vzhledem ke kapacitnímu omezení není možné využít na zkoušku standardní sick day bez udání 
důvodu. Žádost zaslaná do 7 dnů od daného termínu zkoušky musí být doplněna o relevantní podklad 

(např. potvrzení od lékaře, zaměstnavatele atp.).  

4) Termíny EZK/EZZK budou vypisovány s ohledem na stávající stav a jeho případný vývoj maximálně 
na 30 dní.  

5) Student může absolvovat zkoušku v rámci alternativního zkouškového výstupu po domluvě 
s příslušným akademickým pracovníkem, a to: 

a) ústní formou prostřednictvím aplikace VideoForum v rámci vypsaných konzultací akademických 

pracovníků/lektorů,  

b) písemnou formou ve formě projektů, prezentací, případových studií atp., 

c) pro rezervaci termínu uvádět do poznámky: Žádost o zkoušku ze studijního předmětu XY, 

d) volbu akademického pracovníka provede student dle zveřejněného seznamu. 

e) Uvedené lze využít pouze v rámci řádného (tj. prvního) zkouškového pokusu. 

 

VI. Zahájení studia Říjen 2020 

1) Výuka pro studenty zahajujících studium na VŠEM v říjnu 2020 zůstává nedotčena a její průběh je 
plánován ve standardní prezenční/kombinované formě dle příslušných rozvrhů, a to od 1.11.2020. 

2) Termíny Úvodů do studia zůstávají neměnné. Studenti budou s předstihem informování o 

plánovaném průběhu (tj. prezenčně na VŠEM, on-line prostřednictvím Videofora). 

 

VII. Obhajoby 

Obhajoby závěrečných prací v říjnu 2020 zůstávají v platnosti s původním časovým harmonogramem 

(tj. prezenční forma v rámci zkouškových komisí na VŠEM). 

 

VIII. Promoce VŠEM 

1) Slavnostní promoce plánované ve termínech 29.9. – 1.10.2020 jsou z důvodu vládních opatření 

s odkazem na vysoké zdravotního riziko zrušeny. 

2) Termín pro osobní vyzvednutí (případně s ověřenou plnou mocí)  diplomu VŠEM na IPC 
1.10. – 11.10.2020 na základě rezervace termínu v Rezervační aplikaci VŠEM/Informačně 

poradenské centrum, respektive od 12.10.2020 v úředních hodinách VŠEM bez objednání.  

3) Absolventi mohou případně požádat o přesun na další stanovené termíny promocí (únor, červenec), 
pokud budou realizovány.  

 

IX. Prostory VŠEM 

1) Prostory IPC, Knihovny/Studovny VŠEM a Klubu VŠEM jsou otevřeny v čase 9 – 17 hod., kdy je 
nutné dodržet maximální počet osob v místnosti do 10 osob a při dodržení rozestupů. 

https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/navody/lektori_predmety.pdf
https://rezervacevsem.cz/cs/#/service/informacne-poradenske-centrum-2193/2020-09-15;viewMode=day
https://rezervacevsem.cz/cs/#/service/informacne-poradenske-centrum-2193/2020-09-15;viewMode=day


 
 
 

 

2) Posilovna VŠEM a sprchy jsou do odvolání uzavřeny. 

3) Výtahy zůstávají pro studenty nepřístupné.  

4) Jednoznačně preferovaným způsobem komunikace v rámci administrace studia je elektronický 
písemný kontakt (SIS/Studijní formuláře) či telefonní kontakt, kdy žádáme studenty o minimalizaci 

osobních návštěv IPC VŠEM. 

5) Od 1.10.2020 budou studentům k dispozici boxy u vchodu do budovy, kde bude možné 
bezkontaktně vyzvedávat/vracet objednané materiály v rámci IPC VŠEM. 

6) Úřední doba IPC VŠEM může být operativně upravována s ohledem na vývoj a vládní opatření, kdy 

aktuální informace jsou vždy k dispozici v rámci Aktualit na stránkách VŠEM a budou zasílány 
prostřednictvím hromadných emailů. 

 

 

V Praze dne 21. 9. 2020 

 
 

 

 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 

Rektor 

Vysoká škola ekonomie a managementu 

 

 


