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Čl. I 
Úvodní ustanovení 

(1) Účelem tohoto opatření je v souladu se směrnicí OP-R-31 Opatření k zabránění šíření 
nákazy COVID-19. reakce na zhoršující se epidemiologickou situaci v pandemii 
COVID-19. 

(2) Toto opatření upravuje podmínky pro využití on-line nástrojů výuky na AMBIS vysoké 
škole, a.s. (dále jen „AMBIS VŠ“) v rámci zabránění šíření nákazy COVID-19. 

Čl. II 
Opatření 

(1) Od 1. do 22. 12. 2021 bude veškerá výuka rozvrhovaná pro skupiny studentů nad 50 
osob ve všech formách studia přesunuta do on-line prostředí v MS Teams. 

(2) Veškerá rozvrhovaná výuka musí probíhat i při využití on-line prostředků v přesně 
stanovených časech dle platného rozvrhu zveřejněného v IS.  

(3) Studenti mají možnost sledovat výuku realizovanou on-line prostředky v učebnách 
stanovených v rozvrhu za předpokladu dodržení platných hygienických nařízení nebo 
z domova připojením se do živého on-line přenosu výukové lekce. Studenti se na 
výukovou lekci připojí pomocí svého účtu s využitím MS Teams. 

(4) V případě skupin nelze v tomto modelu on-line výuky skupiny spojovat, výuka probíhá 
podle rozvrhu. 

(5) Vyučující má možnost se rozhodnout, zda svou vysílanou on-line výuku nebo její část 
bude nahrávat a následně záznam uloží do učebních materiálů k předmětu do IS, 
např. do interaktivní osnovy u předmětu.  

(6) Omluvenky z této formy on-line výuky nejsou povinné, studenti jsou povinni si 
dostudovat část učiva, na které se nemohou připojit následně samostatně pomocí 
studijních materiálů a interaktivních osnov u předmětů v IS. 

(7) Studenti jsou povinni uposlechnout pokyny vyučujícího během on-line výuky 
a nenarušovat její průběh. Pokud student stanovená pravidla poruší, má vyučující 
právo studenta z on-line výuky odhlásit. 

(8) Výuka v předmětech, kde je zapsáno méně než 50 studentů, bude probíhat prezenční 
formou, pokud AMBIS VŠ na základě pokynů či rozhodnutí státních institucí nestanoví 
jinak. 

(9) Studenti, kteří v tomto období plní nebo budou plnit odbornou praxi v organizaci, kde 
došlo prokazatelně k omezení přítomnosti na pracovišti v souvislosti 
s epidemiologickou situací, mohou požádat garanta praxe příslušného studijního 
programu o umožnění náhradního plnění formou aplikačního příkladu. 

(10) Předtermíny a termíny zkoušek a zápočtů, které budou probíhat do 4. 2. 2022 mohou 
probíhat rovněž on-line formou, pokud bude studenta možné při tomto ověřování 
jednoznačně identifikovat. 

Čl. III 
Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 


