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Rozhodnutí rektora č. 3/2020
ČÁST PRVNÍ
Článek 1
Základní ustanovení
Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a. s. (dále jen „Rektor VŠPP“) vydává tuto vnitřní normu
s ohledem na rostoucí rizika šíření koronaviru COVID-19 a v souladu s mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR čj. Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN.

ČÁST DRUHÁ
Článek 2
Přerušení výuky
Rektor VŠPP zastavuje výuku na všech součástech VŠPP s platností od 11. 3. 2020 do
odvolání a vyhlašuje pro studenty samostudium prostřednictvím univerzitního informačního
systému a univerzitního e-mailu. Rozsah a způsob samostudia bude stanoven řediteli
příslušných institutů.
Článek 3
Zkoušky a konzultační hodiny
Rektor VŠPP v tomto období ruší všechny termíny zkoušek a zápočtů, konzultační hodiny
akademických pracovníků včetně osobních konzultací kvalifikačních závěrečných prací. Ty
mohou probíhat pouze elektronicky nebo prostřednictvím telefonu.

Článek 4
Komunikace studentů s VŠPP
Rektor VŠPP nařizuje studentům komunikovat s VŠPP pouze telefonicky a e-mailem. Studenti
jsou povinni v době platnosti tohoto rozhodnutí sledovat univerzitní informační systém,
univerzitní e-mail a webové stránky VŠPP, kam budou dostávat aktuální informace týkající se
výuky v jednotlivých předmětech a informace o aktuální situaci.
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Rektor
ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
Toto Rozhodnutí rektora nahrazuje rozhodnutí rektora č. 3/2020 a platí od 11. 3. 2020 do
odvolání. Ostatní pracovní činnosti na VŠPP zůstávají zachovány.
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