Vyhláška prorektorky Soukromé vysoké školy
ekonomické Znojmo s.r.o. č. 1/2020 k realizaci studia
ve 3. stupni protiepidemického systému ČR – PES
ČR
I.

Úvodní ustanovení

(1) Tato Vyhláška upravuje realizaci výuky na SVŠE po přechodu České republiky
do třetího stupně Protiepidemického systému ČR – PES ČR.
(2) Dne 29. 11. 2020 Vláda ČR rozhodla o přechodu České republiky na nižší
stupeň Protiepidemického systému ČR - PES ČR. Třetí stupeň PES platí od
pondělí 30. 11. 2020, resort školství přechází do tohoto stupně od pondělí
7. 12. 2020.
(3) Tento

stupeň

povoluje

v rámci

omezení

provozu

vysokých

škol

praktickou/laboratorní, experimentální/uměleckou výuku pro všechny ročníky
(max. 20 studentů). První ročníky mohou nastoupit do prezenční výuky ve
skupinách

max.

20

studentů. Třetí stupeň dále umožňuje realizaci

individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
a individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku.

(4) Stupeň dále povoluje zkoušky při studiu na vysoké škole a to v počtu
maximálně 10 osob, jazykové a nostrifikační zkoušky pouze do 10 osob
v jedné místnosti, přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a
absolutoria s režimovými opatřeními a zkoušky konané na základě
mezinárodních dohod.

II.

Realizace výuky

(1) Výuka na SVŠE ve všech formách a ročnících studia bude nadále probíhat ve
studijním středisku Znojmo i ve studijním středisku Praha distanční formou dle
rozvrhu zveřejněného na začátku akademického roku 2020/2021.
(2) Garantem pro podporu on-line vzdělávání nadále zůstává Mgr. Tomáš
Jurman.

(3) Zápočty a zkoušky budou probíhat jak distanční, tak prezenční formou na
základě rozhodnutí příslušného vyučujícího:
a. Distanční forma – bez omezení počtu osob
b. Prezenční forma – účast maximálně 10 osob v jedné místnosti za
dodržení všech hygienických opatření (zakrytá ústa a nos, dezinfekce
rukou při vstupu do budovy, dodržení rozestupů v prostorách školy)
(4) Se způsobem získání zápočtu seznámí vyučující studenty v závěru výuky.
(5) Všechny zkoušky budou vypsány v informačním systému Moggis (dle
platného Studijního a zkušebního řádu SVŠE).
(6) Předpis

doplňuje

dosavadní

Vyhlášky

rektorky

SVŠE

vztahující

se

k nouzovému stavu, omezení provozu vysokých škol a dodržování nařízení
Vlády ČR a příslušných ministerstev.

III.

Nabytí účinnosti

Tato Vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Znojmo 30. 11. 2020
Ing. Jitka Veselá, Ph.D., prorektorka pro vnitřní řízení a rozvoj školy

