OPATŘENÍ REKTORA VŠEM Č. 04/2020
KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM
S ohledem na zmírnění restriktivních vládních opatření Vysoká škola ekonomie a managementu
aktualizuje režim zkouškových soustředění.
I.

Zkoušková soustředění

1) Od 2. 5. 2020 mohou termíny EZK/EZZK využít všichni studenti bez ohledu na ročník či fázi
studia s nařízenou kapacitou ze strany Ministerstva zdravotnictví max. 5 studentů pro 1
zkouškový termín.
2) Od 11. 5. 2020 je nařízená kapacita navýšena na max. 15 studentů pro 1 zkouškový termín.
3) V případě, že má student zájem absolvovat EZK elektronickou formou a již jednal o splnění
zkoušky alternativním způsobem s vyučujícím, je povinný tuto skutečnost předem oznámit
akademickému pracovníkovi.
4) Vypsané zkouškové termíny se mohou průběžně měnit dle aktuálního stavu vládních opatření
(např. navýšení kapacit) a samotného zájmu studentů (tj. počty přihlášených, preferovaný
čas).
II.

Podmínky absolvování zkoušky

1) Absolvování zkoušky v rámci EZK/EZZK bude umožněno za splnění těchto hygienických
podmínek, spolu s dodržením pokynů pro jeho konání dle Vnitřních předpisů VŠEM:
a) student je bez akutních zdravotních potíží
odpovídajících
virovému
infekčnímu
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
b) student u vstupu do zkouškové místnosti provede dezinfekci rukou (desinfekce bude
zajištěna ze strany VŠEM),
c)

student musí mít po celou dobu výskytu v budově VŠEM dle nařízení vlády zakrytá ústa a
nos (tj. respirátor, rouška, šála, šátek atp.),

d) student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
e) všechny osobní věci studenta musí být uloženy v odkládací skříňce,
f)

student musí odeslat/uložit své Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, a to prostřednictvím SIS
VŠEM/Soubory studenta, nejpozději však před vstupem do budovy VŠEM.

2) Není umožněno používání výtahu na VŠEM.
3) Každé použité testovací zařízení bude po skončení testu dezinfikováno administrativním
dozorem VŠEM.
4) Vzhledem ke kapacitnímu omezení není možné využít na zkoušku standardní sick day bez
udání důvodu. Žádost zaslaná do 7 dnů musí být doplněna o relevantní podklad (např.
potvrzení od lékaře).
III.

Alternativní zkouškové výstupy

1) Studenti nadále mohou absolvovat zkoušku alternativní formou po schválení ze strany
příslušného akademického pracovníka.
2) Alternativní zkouškový výstup je omezen na první (řádný) zkouškový pokus daného předmětu
s tím, že jakýkoliv opravný termín je absolvován vždy již v rámci EZK.

IV.

Studijní literatura

1) Student může od 11. 5. 2020 využít možnost vyzvednutí literatury z knihovny VŠEM či
potvrzení dokumentu razítkem VŠEM. Podmínkou je rezervace termínu v rezervační aplikaci
VŠEM/ Informačně poradenské centrum. Do poznámky rezervace je nutné uvést požadované
publikace (dostupné v databázi Knihovny VŠEM), či zájem o potvrzení dokumentů.
2) Každý student bez ohledu na cenovou úroveň je povinen registrovat si docházku
(příchod/odchod) v rámci docházkového registračního systému.
3) Studenti nadále nemohou využívat osobní konzultace či jakékoliv výukové, studijní, knihovní
nebo odpočinkové prostory v budově.

V Praze dne 5. 5. 2020

Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Rektor
Vysoká škola ekonomie a managementu

