
Opatření rektora č. 3/2020           České Budějovice dne 28. 9. 2020 
 

Opatření rektora k organizaci výuky v ZS 2020/21 a 
provozu školy 

 

Rektor VŠERS dne 28. září stanovuje s účinností od 29. září 2020 následující 

opatření: 

1. Vstup do budov VŠERS mají zakázány osoby s příznaky nemoci COVID-19 (dušnost, 

horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu) či jiného virového infekčního 

onemocnění a osoby, které se nacházejí v karanténě. Ve společných prostorách budov 

VŠERS mají všechny osoby (studenti, zaměstnanci, návštěvy apod.) povinnost použít 

dezinfekci na ruce při vstupu do budovy a používat roušky nebo jiné ochranné 

prostředky. V případě porušení této povinnosti jsou pracovníci školy oprávněni 

vykázat danou osobu z prostor školy. Všechny členy akademické obce vyzýváme k 

maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel a rozestupů 

od dalších osob a minimalizaci kontaktu s jinými osobami. Studenti, akademičtí či 

provozní zaměstnanci musí bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 

kontaktní osobě Dr. Ferebauerové – ferebauerova@vsers.cz nebo tel.: 724 757 607. 

2. Výuka v bakalářských studijních programech v zimním semestru akademického roku 

2020/21 začíná 21. září 2020, výuka skončí dle harmonogramu 20. prosince 2020. 

3. Výuka v Českých Budějovicích bude probíhat v kontaktní podobě, výuka na 

vzdělávacím a konzultačním středisku v Příbrami bude dle Nařízení Krajské 

hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020 probíhat v období 

do 7. listopadu 2020 v online formě. O případné další změně formy výuky rozhodne 

vedení VŠERS v návaznosti na aktuálně platná opatření KHS a Ministerstva 

zdravotnictví ČR. 

4. Garanti předmětů/odpovědní vyučující zabezpečí ve spolupráci s prorektorkou pro 

studium a vnitřní záležitosti do 2. října 2020 po stránce obsahové i technické, aby jimi 

garantované předměty byly připraveny od 3. října na plnohodnotnou výuku v online 

formě. O způsobu realizace výuky budou informovat studenty zapsané v předmětu. 

5. Studentům je v plné míře zachována možnost využívat individuálních konzultací, 

přičemž akademický pracovník může zvolit jak formu osobní účasti, tak online 

způsob. 

6. Studenti jsou povinni pro vyřizování svých studijních záležitostí přednostně využívat 

dostupné nástroje, které nevyžadují osobní návštěvu studijního oddělení (email, 

telefon atd.). 



7. Veškeré hromadné akce v prostorách VŠERS se až do odvolání ruší. 

8. Veškeré zkoušky (včetně státních závěrečných zkoušek) v prezenční formě lze 

realizovat pouze za účasti maximálně 10 osob, přičemž všechny zúčastněné osoby 

mají povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest. 

9. Vzdělávání v programech Centra celoživotního vzdělávání může probíhat online, 

hybridní nebo kontaktní formou, o způsobu realizace rozhoduje garant studijního 

programu. Účastníci vzdělávání realizovaném kontaktní formou jsou povinni mít v 

učebnách nasazeny roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest. Přednášející 

musí též použít roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest. 

 

Provoz obslužných pracovišť 

1. Knihovna – před návštěvou knihovny je povinné použít dezinfekci na ruce, po celou 

dobu návštěvy knihovny je povinnost mít ústa a nos zakryté rouškou či jiným 

ochranným prostředkem a dodržovat bezpečné rozestupy. Studovny jsou uzavřeny. 

2. Ekonomické oddělení – před návštěvou ekonomického oddělení je povinné použít 

dezinfekci na ruce, po celou dobu návštěvy oddělení je povinnost mít ústa a nos 

zakryté rouškou či jiným ochranným prostředkem a dodržovat bezpečné rozestupy.  

 

Pořádání vybraných akcí na VŠERS 

1. Promoce a imatrikulace plánované na měsíc září a říjen jsou bez náhrady zrušeny. 

2. Konference Bezpečná společnost 2020, která měla proběhnout 14.-15. října 2020, se 

přesouvá na říjen 2021. 

3. Workshopy a konference – v případě konání workshopů a konferencí jsou organizátoři 

povinni zabezpečit následující opatření: 

 konference se nesmí účastnit osoba s příznaky nemoci COVID-19, 

 maximální počet všech zúčastněných osob nesmí přesáhnout maximální počet lidí 

na vnitřních hromadných akcích dle aktuálního limitu Ministerstva zdravotnictví 

ČR, 

 účastníci akce musí mít nasazeny ochranné prostředky. 

Toto opatření rektora č. 3/2020 nahrazuje opatření rektora č. 2/2020 a platí do odvolání. 

 
doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 

                                                                                                pověřený rektor 


