Rektorka

OPATŘENÍ REKTORKY VE VĚCI PROVOZU VŠMVVP OD 21. 11. 2021
V České republice ani na Slovensku nebylo rozhodnuto o omezení osobní výuky na
vysokých školách. Zatím se tedy počítá s tím, že jak studenti, tak vyučující se budou
účastnit výuky v prostorách Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a
v Bratislavě
Tato skutečnost nemá vliv na možnou aplikaci hybridní výuky, kterou vedení VŠMVVP
považuje za vhodnou.
V případě rozhodnutí kompetentních orgánů v ČR nebo SR o přechodu na plnou on-line
výuku dojde ke změně tohoto opatření.
A.Vstup studentů a zaměstnanců do budovy VŠMVVP – U Santošky 17, Praha 5
ONT (Očkování – Nemoc – Testování) je podmínka, na základě které lze prokázat splnění
požadavků pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb.
Povinnost mít zakrytá ústa a nos
Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94% ve všech
vnitřních prostorech vysoké školy, s několika výjimkami. Této účinnosti vyhovují
respirátory bez výdechového ventilu např. FFP2, KN 95.
Výjimky nošení respirátorů:
1. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest nemají osoby, které nemohou mít ze
závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest FFP,
a KN 9 a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby
jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je
v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení
výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný
prostředek dýchacích cest.
2. Zaměstnanci VŠMVVP jsou povinni mít respirátor ve vnitřních prostorech, avšak
nošení ochrany dýchacích cest neplatí pro očkované pedagogické pracovníky
při výuce (tj. se studenty v učebně) a pro další zaměstnance v situacích, kdy v době
výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy
vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než
spolupracovníka (tedy musí nosit respirátor ve společných prostorách, kde potkávají
jiné osoby, než je například kolega ve stálé kanceláři).
3. Studenti jsou povinni mít respirátor ve společných prostorech, avšak ochranu
dýchacích cest nemusí mít nasazenou v případech, pokud sedí v rámci vzdělávacích

aktivit v učebně a jejich počet je do 50 osob. Praktické vyučování nebo praktická
příprava na pracovišti právnických či fyzických osob (praxe studentů v rámci výuky)
se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.
Akademický pracovník, vyučující a zaměstnanec VŠMVVP v karanténě
Pokud bude vyučujícímu nařízena karanténa a zdravotní stav mu to dovolí, může výuku
poskytovat studentům po dohodě s prorektorkou doc. RNDr. Jarmilou Radovou, Ph.D on-line
z jiného místa než je budova VŠMVVP. Pokud toto možné nebude, je vyučující z pohledu
právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci. Toto sdělí paní kvestorce Mgr.
Romaně Kofroňové, resp. paní ředitelce JUDr. Anně Ďurfině, Ph.D et Ph.D.
Zkoušky a vzdělávací akce VŠMVVP
Mohou se konat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě. Při výuce může být
v učebně maximálně 50 osob bez zakrytí úst a nosu. Při zkouškách a konzultacích není nutné
mít respirátory tehdy, pokud je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru
(týká se zkoušejícího i zkoušeného).
Povinnost nošení ochranného prostředku se řídí obecně mimořádným opatřením
k povinnému nošení ochranných prostředků v jednotlivých státech, resp. jejich území.
Knihovna
Knihovnu lze provozovat za splnění podmínek:
a) 1 čtenář na 10 m 2
b) Rozestupy 1,5 metru
B. Řešení výuky ve středisku Praha VŠMVVP – U Santošky 17, Praha 5
Vzhledem k závažné hygienicko-epidemiologické situaci v České republice, požadavkům
studentů na on-line výuku a zároveň o prezenční výuku, požadavkům akademických
pracovníkům o on-line výuku a zároveň o prezenční výuku, může výuka od 21. 11.2021na
VŠMVV probíhat hybridním způsobem.
Tento způsob umožňuje, aby vyučující podle svých možností a podle požadavků studentů
realizovali výuku tak, že propojí prezenční a on-line výuku (hybridní výuka). Způsob řešení
výuky neprodleně sdělí studijnímu oddělení, aby mohla být zajištěna technická stránka ze
strany vyučujících a studentů podle jejich možností (zejména zdravotních) a podle požadavků
studentů.
Na VŠMVVP koordinuje paní prorektorka doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., případně
studijní oddělení.

Vstup studentů a zaměstnanců do budovy Tower 115 - Pribinova 25, Bratislava
Vyhláška č. 231 upravuje cestování na Slovensko a ze Slovenska. Na vyučující oběma
směry se vztahuje výjimka z povinnosti domácí izolace (karantény) v rámci odstavce
„Pendleri“. Stejnou výjimku mají i vysokoškolští studenti – viz odstavec „Žiaci a študenti“.
Lze tedy provozovat výuku při osobní účasti studentů a vyučujících. V případě potřeby lze
využít hybridní způsob výuky, a to po dohodě s paní ředitelkou Vzdělávacího a konzultačního
institutu v Bratislavě a s vědomím prorektorky pro studium VŠMVVP.
Bližší informace viz https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/.
Hygienicko-epidemiologická situace na Slovensku umožňuje prezenční výuku na vysokých
školách s následujícím omezením: základ do 100 osob nebo do 400 osob s OTP nebo 1 000
osob plně očkovaných. Pro Vzdělávací a konzultační institut Bratislava platí úprava do 400
osob s OTP (prokázání očkování, negativního testu PCR s platností do 72 hodin, negativního
Ag testu s platností do 36 hodin, případně prokázání prodělaného onemocnění COVID – 19
v období do 180 dní před nástupem na prezenční výuku.
Prohlášení studentů a zaměstnanců VŠMVVP
Obě dvě pracoviště VŠMVVP (Praha, Bratislava) budou používat pro studenty
a zaměstnance vhodnou formu prohlášení dokládající splnění podmínek prokazujících
zdravotní stav.
Dne 21.11. 2021

doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
rektorka

