OPATŘENÍ REKTORA VŠEM Č. 05/2020
KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM
S ohledem na další zmírnění restriktivních vládních opatření Vysoká škola ekonomie a
managementu aktualizuje režim zkouškových soustředění.
I.

Zkoušková soustředění

1) Od 7. 7. 2020

dochází k maximalizaci navýšení kapacity zkouškových termínů pro měsíce
červenec a srpen 2020, a to na 40 míst pro jeden zkouškový termín.

2) U cenových úrovní PRE a EXC je v SIS nastaveno upřednostňování zkouškových rezervací,
oproti KLA a STA, kterým bylo výjimečně s ohledem na opatření v rámci Covid 19, povoleno
absolvovat zkoušky (EZK, EZZK) v AR 2019/2020 i během měsíců červenec a srpen 2020.

II.

Podmínky absolvování zkoušky

1) Z důvodů maximalizace kapacity zkouškových termínů jsou nadále zachovány hygienické
podmínky pro absolvování zkoušky (EZK/EZZK):
a) student musí mít po celou dobu výskytu ve zkouškové místnosti zakrytá ústa a
nos (tj. respirátor, rouška, šála, šátek atp.),
b) 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.
c)

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

d) student u vstupu do zkouškové místnosti provede dezinfekci rukou (desinfekce bude
zajištěna ze strany VŠEM),
e) student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
2) 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.).

III.

Prostory VŠEM

1) Od 7. 7. 2020 je možné využívat Knihovnu/Studovnu VŠEM a Klub VŠEM, a to v čase
9 – 17 hod. Před vstupem do Knihovny/Studovny VŠEM či Klubu VŠEM je nutné provést
dezinfekci rukou.
2) Výpůjčky a vrácení učebních textů je možné realizovat ve standardním režimu
úředních hodin IPC.
3) Každý student bez ohledu na cenovou úroveň je povinen registrovat si docházku
(příchod/odchod) v rámci docházkového registračního systému.
4) Posilovna VŠEM bude po dobu letních prázdnin uzavřena.
V Praze dne 3. 7. 2020
Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Rektor
Vysoká škola ekonomie a managementu

