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Ostrava, 31. 3. 2020 

Č. j.: REK-6/2020 
  

Rozhodnutí rektora č. 6/2020 

k zajištění výuky s využitím distanční formy výuky 

 

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 v návaznosti na Rozhodnutí rektora č. 

3/2020 a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 

10676/2020-1/MIN/KAN a usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o 

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

 

Článek 2 

Změny v harmonogramu akademického roku – výuka 

Výuka v letním semestru se prodlužuje o jeden týden pro prezenční formu studia a o dva týdny 
pro kombinovanou formu studia. 
 

Článek 3 

Doporučená forma a rozsah samostudia 

1. Všichni akademičtí pracovníci pokračují v zadávání a kontrole materiálů pro studenty 
nahrazující přímou výuku v souladu s Rozhodnutím rektora č. 3/2020. 

2. Všichni akademičtí pracovníci používají výhradně distanční formu studia s využitím 
nástrojů informačního systému UIS VŠPP a Microsoft Teams.  

3. Všichni přednášející, cvičící a vedoucí konzultací jsou po dohodě s garanty jednotlivých 
předmětů povinni v rámci náhrady prezenční formy výuky (přednášky, cvičení, 
konzultace) sdělit studentům prostřednictvím IS UIS adekvátní rozsah učiva včetně 
studijních materiálů, jasně specifikovaných odkazů na studijní literaturu (s uvedením 
konkrétních kapitol a stran k prostudování), příkladů k samostatnému řešení a dalších 
vhodných materiálů, které v období dočasného omezení výuky (tj. od 23. 3. 2020 – do 
odvolání) musí studenti nastudovat. Materiály pro samostudium jsou pedagogové 
povinni poskytnout za každou nerealizovanou hodinu výuky. V případě uskutečňování 
výuky v online formě prostřednictvím nástroje MS Teams mohou pedagogové 
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přiměřeně snížit poskytovaný rozsah materiálů k samostudiu a poskytovat pokyny a 
ověřovat znalosti studentů v průběhu online výuky. 

4. V případě, že se výuka nerealizuje v online podobě, budou akademičtí pracovníci 
zadávat studentům témata k samostudiu vždy nejpozději do pondělí do 16 hodin 
příslušného týdne semestru, a to pro daný týden semestru až do odvolání omezení 
výuky. 

5. Všichni akademičtí pracovníci jsou povinni provádět kontrolu a vyhodnocení zadané 
samostatné práce studentům. 
 

Článek 4 

Online výuka 

1. Od 3. 4. 2020 jsou pedagogové povinni uskutečňovat výuku kombinované formy studia 

online prostřednictvím platformy Microsoft Teams. 

2. Od 6. 4. 2020 jsou pedagogové povinni uskutečňovat výuku prezenční formy studia 

online prostřednictvím platformy Microsoft Teams.  

3. Pedagogové jsou povinni pořizovat záznamy online výuky, které budou dostupné 

v prostředí MS Teams u konkrétních předmětů. 

4. Online přednášky se záznamem v prostředí Microsoft Teams budou probíhat v čase 

prezenční výuky dle běžného rozvrhu s výjimkou několika vybraných předmětů.  

 

Článek 6 

Podpůrné informační systémy 

1. Pro zveřejnění studijních materiálů pro studenty se bude používat výhradně IS UIS/ 
Dokumentový server. V dané aplikaci jsou akademičtí pracovníci povinni pro daný 
vyučovaný předmět v probíhajícím semestru (pouze u předmětů v normální formě 
studia) ukládat a zveřejňovat veškeré studijní materiály včetně vhodných didaktických 
a metodických podkladů určených pro podporu distanční formy výuky. 

2. Ke kontrole a vyhodnocení zadané samostatné práce studentů se bude používat 
výhradně IS UIS/Testy a zkoušení, sekce E-learning a Odevzdávárna v sekci předmětu 
u Záznamníku učitele.  

3. Krátký návod k používání uvedených aplikací je v příloze tohoto rozhodnutí. 

 

Článek 7 

Pravidla komunikace 

1. Rektor VŠPP nařizuje studentům komunikovat s VŠPP pouze telefonicky, e-mailem 
nebo prostřednictvím Microsoft Teams. Studenti jsou povinni v době platnosti tohoto 
rozhodnutí používat Microsoft Teams, sledovat IS UIS, univerzitní e-mail a webové 
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stránky VŠPP, kam budou dostávat aktuální informace týkající se výuky v jednotlivých 
předmětech a informace o aktuální situaci. 

2. Všichni akademičtí pracovníci dodržují v režimu distanční výuky maximálně 
jednodenní dobu odezvy (jeden pracovní den). To platí i pro reakci na e-mailovou 
komunikaci studentů prostřednictvím Poštovní složky v UIS. 
 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

Toto Rozhodnutí rektora nahrazuje rozhodnutí rektora č. 4/2020, a nabývá platnosti a účinnosti 

dnem vyhlášení.  

 

 

  

 doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. 

 rektor  
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Příloha č. 1: Dotčené sekce v IS UIS 

Dokumentový server – vkládání studijních materiálů akademickými pracovníky 

 

 

 

Odevzdávárna pro zpětnou vazbu od studentů 
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