Rektor
Ostrava, 19. 5. 2020
č. j.: REK-12/2020
Rozhodnutí rektora č. 12/2020

Článek 1
Základní ustanovení
Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a. s. (dále jen „Rektor VŠPP“) vydává tuto vnitřní normu
v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 11. května 2020 č. 537 o přijetí krizového
opatření. Toto rozhodnutí se týká prezenční i kombinované formy studia.

Článek 2
1) V návaznosti na vydaná usnesení vlády České republiky je do odvolání omezena osobní
přítomnost studentů Vysoké školy podnikání a práva, a. s. (dále jen „VŠPP“) na výuce
prováděné prezenčně (a to v prezenční i kombinované formě studia), a to soustavně a
skupinově (např. formou přednášek, seminářů, skupinovou laboratorní činností apod.), a
též na zkouškách, pokud jsou organizovány v počtu více než 15 studentů ve skupině. Výuka
do konce letního semestru akademického roku 2019/2020 bude probíhat prioritně
distanční formou v prostředí Microsoft Teams.
2) Rektor VŠPP:
a) doporučuje prezenční (osobní) přítomnost studentů na zkouškách a zápočtech, pokud
jsou organizovány v počtu méně než 15 studentů ve skupině;
b) povoluje příjezdy zahraničních studentů za podmínky, že přijíždějící studenti dodrží
veškerá aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány veřejné správy;
c) povoluje osobní přítomnost studentů v prostorách VŠPP pouze za splnění podmínky
přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině při dodržení bezpečného rozestupu
nejméně 1,5 metru.
Článek 3
Organizační zajištění v Praze
1) Přístup do objektu školy ve věci výuky, konzultací, zkoušek atd. je možný od pondělí do
pátku v období 8:00–17:00, a dále 2 vybrané soboty v každém kalendářním měsíci do
odvolání.
2) Pedagogové se mohou setkat se studenty mimo hodiny uvedené v odst. 1). Za účelem
provozního zajištění vstupu do budovy jsou pedagogové povinní nejpozději 24 hodin
předem pro setkání v pracovní dny a 48 hodin předem pro setkání během víkendu oznámit
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konání osobního setkání se studenty a rezervovat si místnost pro jednání u provozní
manažerky pro Prahu.
Článek 4
Organizační zajištění v Ostravě
1) Přístup do objektu školy ve věci výuky, konzultací, zkoušek atd. je možný od pondělí do
pátku v období 7:30–15:30.
2) Pedagogové se mohou setkat se studenty zároveň od pondělí do pátku v období 15:30–
17.30, ve dnech 30. 5., 13. 6, 20. 6. a 27. 6. v období 8:30–16.30. Za účelem provozního
zajištění vstupu do budovy v těchto termínech jsou pedagogové povinní nejpozději 24
hodin předem pro setkání v pracovní dny a 48 hodin předem pro setkání během víkendu
oznámit konání osobního setkání se studenty a rezervovat si místnost pro jednání u
recepční.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Toto Rozhodnutí rektora nahrazuje Rozhodnutí rektora č. 11/2020 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem 25. května 2020 od 0:00 hod.
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