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Ostrava, 26. 5. 2021 
Č. j.: REK-7/2021 

  

 

Rozhodnutí rektora č. 7/2021 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

Tímto rozhodnutím se provádí Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví MZDR 

schválené usnesením vlády České republiky ze dne 24. května 2021 pod číslem 485 (dále jen 

„mimořádné opatření“) v podmínkách Vysoké školy podnikání a práva, a. s. (dále jen „VŠPP“). 

Mimořádné opatření je dostupné na webových stránkách: 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-skol-0485.pdf 

 

Článek 2 

Vzdělávání a účast na vzdělávání 

1) V období platnosti tohoto rozhodnutí rektora probíhají na VŠPP pouze individuální 

konzultace, zkoušky, státní závěrečné zkoušky nebo jiná individuální činnost ve smyslu čl. I 

mimořádného opatření. 

2) Ústní nebo písemné zkoušky jsou povoleny pouze jako individuální činnost, tj. v přítomnosti 

zkoušejícího a zkoušeného. Zkoušející jsou povinni zajistit takovou organizaci zkoušek, 

aby nedocházelo k hromadění studentů v prostorách školy. 

3) Státní zkoušky jsou považovány za aktivitu, která nevyhovuje definici individuální činnosti 

a na účast na nich se vztahuje povinnost vyplývající z článků II a III mimořádného nařízení. 

 

Článek 3 

Distanční zkoušení 

1) V návaznosti na článek 2 je umožněno ostatní zkoušení, které nespadá do individuální 

činnosti, vykonávat výhradně online formou. K online zkoušení je možné použít nástroje 

software Microsoft Teams nebo e-testy v informačním systému UIS s archivací.  

2) Při ověřování výsledků učení a kompetencí distanční formou je pedagogům doporučeno 

dodržovat doporučení vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy viz: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/moznosti-overovani-vysledku-uceni-a-

kompetenci-distancni 

 

Článek 4 

https://www.fio.cz/ib2/wicket/bookmarkable/cz.fio.ib2.prehledy.web.zustatkyVsechnyUcty.ZustatkyVsechnyUctyPage?7-1.ILinkListener-table-body-rows-3-row-cells-0-cell-link
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-skol-0485.pdf
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/moznosti-overovani-vysledku-uceni-a-kompetenci-distancni
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/moznosti-overovani-vysledku-uceni-a-kompetenci-distancni
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Prokázání zdravotní způsobilosti k účasti na vzdělávání 

1) Studenti prokazují svoji zdravotní způsobilost k účasti na státních závěrečných zkouškách: 

a) čestným prohlášením (vzor v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí rektora), že nevykazují 

klinické příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň 

b) prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 8 

Mimořádného opatření (viz odkaz výše), a použijí po celou dobu konání zkoušení 

ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný 

prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle 

příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného 

prostředku dýchacích cest. 

2) V případě, že student není schopen prokázat se jednou z variant uvedených pod písmenem 

b) předchozího odstavce, je povinen absolvovat antigenní testy na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené 

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou podle článku II, písm. a) 

mimořádného opatření. Antigenní testy nejsou hrazeny systémem veřejného zdravotního 

pojištění a mohou být zpoplatněny. 

 

 

Článek 5 

Organizace testování, evidence, vykazování 

1) Studenti se v den státních závěrečných zkoušek registrují v Praze u Mgr. Liubov Ryashko, 

Ph.D. (liubov.ryashko@vspp.cz) a v Ostravě na recepci školy u paní Naděždy Frasunkové, 

kde odevzdají: 

a) čestné prohlášení podle článku 4, odst. 1, písm. a; 

b) originál a jednu kopii dokladu podle článku 4, odst. 1, písm b). 

2) Určený pracovník zaznamená přítomnost studenta a předložení dokladů do seznamu podle 
odst. 1 (viz příloha č. 2), čestné prohlášení a jím parafovanou kopii dokladu založí pro 
případnou pozdější kontrolu. 

3) V případě nepředložení dokladu podle článku 3, odst. 1, písm b) vydá za případný poplatek 
studentovi testovací sadu a po jeho sebeotestování zaznamená výsledek testu. 

4) Určený pracovník si vyžádá pro příslušný den konání státních závěrečných zkoušek od 
studijního oddělení seznam studentů, přihlášených v daný den na státní závěrečné 
zkoušky. Určený pracovník po prezenci posledního studenta, přihlášeného v daný den na 
státní závěrečné zkoušky, předá rektorátu seznam podle odst. 1 (viz příloha č. 2). 

5) Rektorát bezprostředně zaeviduje informace o provedeném sebetestování a výsledcích do 
aplikace COVID forms App. 

 

  

https://www.fio.cz/ib2/wicket/bookmarkable/cz.fio.ib2.prehledy.web.zustatkyVsechnyUcty.ZustatkyVsechnyUctyPage?7-1.ILinkListener-table-body-rows-3-row-cells-0-cell-link
mailto:liubov.ryashko@vspp.cz
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Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

Toto rozhodnutí se zveřejňuje prostřednictvím školního informačního systému UIS. Studijní 

oddělení informuje studenty přihlášené na státní závěrečné zkoušky v období květen–červen 

a srpen 2021 prostřednictvím elektronické pošty. 

Tímto rozhodnutím se ruší Rozhodnutí rektora č. 5 /2021 ze dne 27. 4. 2021. 

 

 

  

 

 doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. 

 rektor 
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Příloha 1 

Čestné prohlášení 

 

 

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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Příloha 2 
Seznam studentů účastníků státních závěrečných zkoušek 
 
Vysoká škola podnikání a práva, a. s. 
 

Seznam studentů účastníků státních závěrečných zkoušek 

 
Datum: ……………….. 2021 
 

pč. Jméno a příjmení ID studenta Čas příchodu 
Druh dokladu 

a) b)  c) d) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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