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1. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1337 o přijetí 
krizového opatření a rozhodnutí rektora se s platností od 22. 10. 2020 do 20. 2. 2021 
zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků 
kurzů celoživotního vzdělávání v prostorách školy v sídle ŠAVŠ v Mladé Boleslavi i 
v pobočce ŠAVŠ v Praze. 

2. Výuka bude ve výše uvedeném období ve všech předmětech probíhat online formou 
prostřednictvím nástroje MS Teams, který může být doplněn dalšími vhodnými nástroji 
distanční výuky (AIS, Moodle apod.). Rozvrh výuky zůstává v platnosti v plném 
rozsahu. Jednotlivé rozvrhové akce budou uskutečňovány zásadně v časech a 
v plném rozsahu stanovených platným rozvrhem. Výuku uskutečňovanou 
prostřednictvím MS Teams, zejména pak přednášky, se doporučuje nahrávat a 
nahrávky zpřístupnit studentům. Návody pro práci s MS Teams pro studenty i 
akademické pracovníky včetně založení studijních skupin pro jednotlivé rozvrhové 
akce jsou přílohami tohoto opatření. Studenti jsou povinni disponovat kvalitním 
připojením k internetu, osobním počítačem s funkčním mikrofonem a kamerou. 

3. Harmonogram akademického roku zůstává v platnosti. 
4. Garant studijního předmětu odpovídá za průběh výuky a klasifikaci v garantovaném 

předmětu, vedoucí katedry odpovídá za průběh výuky a klasifikaci v předmětech 
příslušné katedry.  

5. Garant předmětu může s ohledem na online formu výuky provést úpravy 
v podmínkách klasifikace v předmětu. Tyto případné úpravy provede v příslušné 
textové části sylabu předmětu, a to nejpozději do 2. 10. 2020. 

6. Garant předmětu informuje prostřednictvím e-mailové schránky v systému AIS 
s dostatečným předstihem studenty zapsané v předmětu o všech dalších jím 
provedených organizačních opatřeních nad rámec výše uvedených. 

7. Studenti jsou povinni každodenně sledovat informace zaslané jim do jejich e-
mailových schránek v systému AIS. 
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8. Studijní oddělení školy v Mladé Boleslavi i v Praze zůstávají v provozu v omezeném 
rozsahu. Studenti jsou žádáni, aby osobní návštěvy studijního oddělení omezili na 
nezbytné minimum a pro kontakt s pracovníky studijního oddělení používali především 
nástroje dálkové komunikace (AIS, mail, telefon). 

9. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince  č. 1336 a č. 1337 o 
přijetí krizového opatření  

a. knihovna školy v Mladé Boleslavi a knihovna VŠE na Jižním Městě pro studenty 
pobočky v Praze jsou uzavřeny, 

b. zkoušky a další klasifikační procesy se mohou konat  distančně (online), nebo 
za osobní přítomnosti studentů pokud počet osob v jedné místnosti nepřesáhne 
10. Za organizaci zkoušek odpovídá příslušný akademický pracovník, 

c. individuální konzultace s akademickými pracovníky se mohou konat online, 
nebo za osobní přítomnosti studentů. Za jejich organizaci odpovídá příslušný 
akademický pracovník. 

10. Studenti pohybující se v prostorách VŠE v Praze jsou povinni respektovat platné 
pokyny vydané VŠE. 

11. Vzdělávací akce CŽV se mohou uskutečnit pouze online formou. O jejich uskutečnění 
rozhoduje jejich organizátor, který je povinen informovat jejich účastníky.  

12. Všechny další vzdělávací nebo jiné akce s přítomností studentů organizované 
v prostorách školy studenty, USK nebo dalšími organizátory ve výše uvedeném 
období se zakazují. 

13. Přítomnost studentů v prostorách vysoké školy je možná pouze při splnění 
následujících podmínek 

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

b. U vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou. 
c. Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření. 
d. Předloží vysoké škole podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.  
e. Studenti a pracovníci školy se řídí platnými hygienickými pravidly (zakrytí úst a 

nosu, dodržování vzájemného odstupu atd.). 
f. Student se řídí pokyny uvedenými v tomto nařízení a jeho přílohách. 

14. Čestné prohlášení dle bodu 13 písm. d) je Přílohou 3 tohoto nařízení. 
15. Tímto opatřením se zrušuje Opatření rektora k úpravě podmínek přítomnosti studentů 

ŠAVŠ v prostorách vysoké školy a organizace výuky ŠAVŠ OO. 24. 01 s účinností od 
7. 12. 2020. 

 

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. 

Rektor 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1: Návod pro práci s MS Teams pro akademické pracovníky 

Příloha 2: Návod pro práci s MS Teams pro studenty 

Příloha 3: Čestné prohlášení dle bodu 13 písm. d) – individuální varianta 

Příloha 3: Čestné prohlášení dle bodu 13 písm. d) – hromadná varianta 
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Příloha 4: Pokyny pro organizaci ověřování výsledků učení ve zkouškovém období (zkoušení) 


