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OPATŘENÍ REKTORA Č. 22/2021
K ORGANIZACI VÝUKY V ZIMNÍM SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022
Článek 1
Obecná ustanovení
(1) Toto opatření rektora upravuje organizaci výuky předmětů v akreditovaných
bakalářských
a
navazujících
magisterských
programech
v prezenční
a kombinované formě na VŠTE v zimním semestru akademického roku 2021/2022.
Článek 2
Organizace výuky
(1) Výuka probíhá kontaktní formou.
(2) Ve veřejných vnitřních prostorách je povinné nošení respirátorů bez výdechového
ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (nebo obdobného
prostředku splňujícího tyto technické podmínky a požadavky). Tato povinnost
se nevztahuje na:


studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,



akademické pracovníky a další učitele při poskytování vzdělávání,



studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter
neumožňuje nošení ochranného prostředku,



zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost
alespoň 2 metry,



osoby v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost
na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka,



osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování
organizovaném školou.

(3) Účast na výuce není podmíněna negativním testem na přítomnost onemocnění
COVID-19.
Článek 3
Ubytování na koleji
(1) VŠTE poskytuje ubytování studentovi na koleji za podmínky prokázání,
že v posledních 180 dnech prodělal nemoc COVID-19, že je v režimu 14 dní
po dokončené vakcinaci, nebo pokud absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR test
s negativním výsledkem či nejdéle před 72 hodinami absolvoval antigenní test
s negativním výsledkem, přičemž test opakuje každých 7 dní.
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Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Studenti a zaměstnanci jsou povinni průběžně sledovat Úřední desku VŠTE
(nástěnku) v IS VŠTE, svou e-mailovou schránku a webovou stránku
www.vstecb.cz/koronavirus/ pro aktuální informace k organizaci výuky, pohybu
v prostorách vysoké školy a režimu ostatních souvisejících prostor (knihovna, menza,
kolej).
(2) Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 12/2020 k minimalizaci šíření
onemocnění COVID-19 ze dne 22. 9. 2020 (č. j. VŠTE006101/2020).
(3) Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 20. 9. 2021.

Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. v. r.
rektor

