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Čl. I 
Úvod 

Toto opatření rektorky doplňuje opatření rektorky OP-R-20/2020 Ke snížení rizika 

nákazy koronavirem na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – 

AMBIS, a.s. 

Čl. II 
Opatření 

(1) V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 455, ve kterém 

byly s účinností od 27. dubna 2020 stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti 

studentů na vysokých školách,  

je škola nadále uzavřena a je zakázána osobní přítomnost studentů ve škole. 

(2) V souladu se stanovenou výjimkou mohou studenti ¨ 

a. jednotlivě navštívit knihovnu za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní 
literatury. Podmínky jsou stanoveny opatřením rektorky č. OP-R-25 ze dne 
17. dubna 2020. 

b. výjimečně a po předchozím povolení rektorkou vydaném na základě 
doporučení vedoucího katedry konat konzultace nebo zkoušky, které nelze 
realizovat distanční formou. Podmínky budou stanoveny opatřením rektorky, 
které bude vyhlášeno a zveřejněno dne 27. 4. 2020. 

(3) Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínech dle Opatření rektorky č. 22 – 
Dodatek č. 1 k Harmonogramu akademického roku 2019/2020, prezenční formou. 
Organizační, hygienická a bezpečnostní opatření pro průběh státních závěrečných 
zkoušek budou stanovena opatřením rektorky, které bude vyhlášeno a zveřejněno 
nejpozději do 30. 4. 2020.  

(4) Ostatní zkoušky, výuka i konzultace jsou nadále zajišťovány pouze distanční formou 
dle školou stanovených pravidel. 

Čl. III 
Přílohy 

Usnesením vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 455. 

Čl. IV 
Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk  

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. dubna 2020 č. 455 

 
o přijetí krizového opatření 

 
 
V návaznosti na usnesení vlády č.  194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu 
s čI. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila 
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav 
a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové 
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) 
krizového zákona. 
 
 
Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. 

I. zakazuje  

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, 

2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na 
vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je 
umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní 
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven 
a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní 
přítomnost studentů: 

− na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, 

− na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci 
závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském 
studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob, 

− na klinické a praktické výuce a praxi, 

3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole 
a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných 
těmito školami, 

4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní 
výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté 
kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 

5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve 
školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách 
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organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

II. nařizuje, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké 
škole uvedených v čl. I/2 pouze za splnění následujících podmínek: 

− je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění 
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 

− u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční 
prostředek zajistí vysoká škola, 

− nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, 

− poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění. 

 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš  
předseda vlády 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


