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Ostrava, 24. 4. 2020 

č. j.: REK-10/2020 
  

Rozhodnutí rektora č. 10/2020 

 

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 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového 

opatření. Toto rozhodnutí se týká prezenční i kombinované formy studia. 

 

Článek 2 

1) Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a. s. povoluje s účinností od 27. dubna 2020 od 

0:00 hod.: 

a) Osobní přítomnost studentů: 

a. na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, 

b. na praktické výuce a praxi. 

b) Individuální návštěvy knihoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury. 

c) V nezbytně nutných případech individuální návštěvu studijního oddělení k vyřízení 

záležitostí spojených se studiem. 

2) Student se může účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké 

škole pouze při splnění následujících podmínek: 

a) Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

b) U vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou. 

c) Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření. 

d) Poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Vzor prohlášení je v příloze č. 1. 

Tiskopisy prohlášení budou k dispozici studentům na recepci školy v Ostravě, na 

recepci, sekretariátu a studijním oddělení v Praze. 
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Článek 3 

Organizační zajištění v Praze 

1) Student odevzdá čestné prohlášení při každém vstupu do budovy školy příslušnému 

zaměstnanci VŠPP, který ho následně předá provozní manažerce pro Prahu. 

2) Evidenci čestných prohlášení a evidenci pobytu osob v budově zajišťuje provozní 

manažerka pro Prahu. 

3) Prorektor pro studium stanoví úřední hodiny studijního oddělení pro studenty s platností 

od 27. 4. 2020 do odvolání. 

4) Přístup do objektu školy ve věci konzultací zkoušek atd. je možný od pondělí do pátku v 

období 8:00–17:00, a dále 2 vybrané soboty v každém kalendářním měsíci. 

5) Studentům je samostatný přístup (prostřednictvím karty ISIC) povolen do knihovny a na 

studijní oddělení. 

6) Přístup do míst konání konzultací, zkoušek a státních zkoušek podle článku 2, odst. 1 písm. 

a) a b) (učebny a kanceláře kateder) je povolen pouze se souhlasem příslušného 

akademického pracovníka. Student je povinen se prokázat ostraze objektu studentským 

průkazem. 

7) Pedagogové jsou povinní předem oznámit konání osobního setkání se studenty (případně 

si rezervovat místnost pro jednání) provozní manažerce pro Prahu, která zajistí vstup 

studenta do budovy. 

 

Článek 4 

Organizační zajištění v Ostravě 

1) Student odevzdá čestné prohlášení při každém vstupu do budovy školy na recepci. 

2) Evidenci čestných prohlášení a evidenci pobytu osob v budově zajišťuje recepce. 

3) Prorektor pro studium stanoví otevírací dobu knihovny a úřední hodiny studijního oddělení 

pro studenty s platností od 27. 4. 2020 do odvolání. 

4) Přístup do objektu školy ve věci konzultací zkoušek atd. je možný v pondělí a v pátek v 

období 8:30–17:30, úterý–čtvrtek 8:30–15:30, a dále 2 vybrané soboty v každém 

kalendářním měsíci. 

5) Přístup do míst konání konzultací, zkoušek a státních zkoušek podle článku 2, odst. 1 písm. 

a) a b) (učebny a kanceláře kateder) je povolen pouze se souhlasem příslušného 

akademického pracovníka. Student je povinen se prokázat recepční studentským 

průkazem. 

6) Pedagogové jsou povinní předem oznámit konání osobního setkání se studenty (případně 

si rezervovat místnost pro jednání) recepční. 
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Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

Toto Rozhodnutí rektora č. 10/2020 nahrazuje Rozhodnutí rektora č. 9/2020 a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem 27. dubna 2020 od 0:00 hod.  

 

 

  

 doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. 

 rektor 
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Příloha č. 1 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Já  

…........................................................................................................................................................ 

(jméno, příjmení) 

 

datum narození:  

…........................................................................................................................................................ 

trvale bytem:  

…........................................................................................................................................................ 

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

 

 

V ....................................... 

Dne ................................ 

                                                                                               ……………………………………… 

                                                                                                   podpis 
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