
 
 
 

 

OPATŘENÍ REKTORA VŠEM Č. 03 AR 2020/2021 
 

Vysoká škola ekonomie a managementu reaguje na opatření Vlády ČR,  HSHMP, MŠMT a NAÚ v důsledku 

aktuálního vývoje situace pandemie Covid-19 a upravuje stávající opatření. 

I. Základní ustanovení 

1) Opatření vychází ze stanovisek a nařízení příslušných orgánů státní správy a samosprávy, veřejně 

dostupných informací s tím, že jednotlivé body mohou být průběžně aktualizovány a doplňovány. 

2) Opatření rektora aktualizuje Opatření rektora VŠEM č. 02 2020/2021, body nedotčené tímto 

Opatřením zůstávají v platnosti. 

3) VŠEM garantuje studentům, že studium včetně kontroly studia bez ohledu na realizovanou formu 

studia (tj. prezenční, kombinována, distanční), bude probíhat dle stanoveného příslušného 

harmonogramu studia. 

 

II. Výuková soustředění a konzultace 

1) Z důvodů nařízení vlády se od 12.10.2020 do odvolání přesouvá veškerá prezenční výuka do online 

formy včetně praktických aplikací. 

2) Veškerá prezenční výuka (tj. přednášky, videocvičení, praktické aplikace) bude realizována  

v termínech dle rozvrhu studenta prostřednictvím aplikace VideoForum (MS Teams). 

3) Každý přihlášený student má povinnost aktivní účasti na on-line výuce s tím, že v případě podezření 

na možnou nepřítomnost studenta (tj. bez reakce na vyvolání z důvodu fyzické nepřítomnosti  

u zařízení, kontrola přihlášených studentů ze strany IPC), dochází jak ke ztrátě nároku  

na započtení/registraci docházky, tak k zahájení Disciplinárního řízení. 

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

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

nejsou zakázány. 

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

 

III. Zkoušková soustředění 

1) Přítomnost studenta na elektronickém zkouškovém termínu (EZK) je podmíněna vyplněním  

a odesláním elektronického formuláře čestného prohlášení, který je platný 24 hod. Vyplnění je nutné 

nejpozději před vstupem do budovy VŠEM.  

2) Došlo k navýšení kapacity zkouškových termínů (zkoušková učebna č. 403). Kapacita termínů je 

průběžně monitorována a další termíny v případě potřeby vypisovány. 

 

IV. Prostory VŠEM 

1) Prostory Knihovny/Studovny VŠEM a Klubu VŠEM jsou uzavřeny.  

2) Student může využít možnost vyzvednutí literatury z knihovny VŠEM na základě žádosti zaslané 

prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz. V textu uvede požadované publikace dostupné v databázi 

Knihovny VŠEM.  

3) Nevrácené výpůjčky z Knihovny VŠEM po výpůjční době student vrátí do 30 dnů a to prostřednictvím 

pošty,  

4) v úřední době IPC VŠEM či bezkontaktně do VŠEM BOXU (úložné skříňky) ve vestibulu budovy. 

5) Posilovna VŠEM a sprchy jsou do odvolání uzavřeny. 

6) Výtahy zůstávají pro studenty nepřístupné.  

https://bit.ly/39gN83t


 
 
 

 

7) 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. 

8) 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 10. 10. 2020, aktualizace 29. 01. 2021. 

 

 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 

Rektor 

Vysoká škola ekonomie a managementu 


