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POKYN REKTORA 

ČÍSLO 202101 

 

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM 

 
Vzhledem k současné situaci a vládním nařízením, které nadále znemožňují standardní výukový  

a zkouškový režim na vysokých školách, jsou do odvolání stanovena následující opatření na Vysoké 

škole aplikované psychologie v Terezíně: 

 

I. VÝUKA 

1. Kontaktní výuka denních i kombinovaných studentů dle rozvrhu na letní semestr AR 2020/2021 

v budově Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně je až do odvolání zrušena. Současně platí 

i zákaz osobní přítomnosti účastníků celoživotního vzdělávání.  

2. Osobní individuální návštěvy studijního oddělení nebo knihovny VŠAPs jsou možné pouze po 

předchozí telefonické nebo emailové domluvě. Studenti jsou povinni bezprostředně po vstupu do 

prostor vysoké školy dezinfikovat ruce, mít po celou dobu ochranu dýchacích cest (respirátor 

nejméně třídy FFP2) a udržovat odstup min. 1,5 od ostatních kolegů.  

3. Výuka předmětů ze zimního semestru bude až do odvolání realizována online (přednášky, webináře, 

konzultace) prostřednictvím aplikace Teams Microsoft 365.  

4. Studenti v přerušené fázi studia budou informováni individuálně ohledně jejich dokončení, náhrady 

či řádného ukončení předmětu, semestru nebo celého studia. 

 

II. REALIZACE KONZULTACÍ A ZKOUŠEK 

1. Osobní zkoušky z jednotlivých předmětů mohou být realizovány pouze v kapacitě, nařízené 

usnesením vlády č. 129 ze dne 14. 2. 2021, v maximálním počtu 10 studentů pro 1 zkouškový termín/ 

čas zkoušky.  

2. Osobní konzultace mohou být podle usnesení vlády č. 129 ze dne 14. 2. 2021 realizovány pouze 

v kapacitě 1 student a 1 akademický pracovník.  

3. V rámci těchto termínů je možné též absolvovat výstupní test. 

4. Termíny konzultací i vypsané zkouškové termíny se mohou průběžně měnit dle aktuálního stavu 

vládních opatření (např. navýšení kapacit, rozšíření pro nižší ročníky studia) a také podle zájmu 

studentů. 

 

III. KONTROLA STUDIA 

1. Pedagogové VŠAPs na základě svého uvážení poskytují studentům možnosti absolvovat dílčí 

zkoušky alternativními formami: 

a) ústní formou prostřednictvím aplikace Teams v rámci vypsaných termínů zkoušek v IS Moggis 

a konzultací akademických pracovníků VŠAPs, 

b) písemnou formou ve formě projektů, prezentací, případových studií, seminárních prací atp. 

c) online testy v aplikaci Teams. 

2. Kapacita a četnost elektronických zkouškových termínů a prezentací seminárních prací, případových 

studií atp. (prostřednictvím aplikace Teams), bude po skončení platnosti omezení navýšena 

maximálně po zbylé měsíce akademického roku (červenec až září), bez dopadu na cenu školného. 
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IV. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PROMOCE 

1. Červen 2021 – Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací zůstávají v platnosti 

s původním Harmonogramem AR 2020/2021. Prodloužen je termín odevzdání bakalářské práce do 

23. 4. 2021 (viz příloha tohoto Opatření). Studenti, kteří jsou přihlášeni na červnový termín, budou 

s časovým předstihem informováni o mimořádných hygienických opatřeních během zkoušek.  

2. Září 2021 – Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací zůstávají v platnosti 

s původním Harmonogramem AR 2020/2021. Termín odevzdání bakalářské práce do 30. 7. 2021. 

3. Promoce úspěšných absolventů, plánovaná na 25. 6. 2021, bude realizována, jen pokud to dovolí 

aktuální pandemická situace a příslušná usnesení vlády a opatření MZ ČR. V opačném případě bude 

slavnostní promoce odložena na říjen 2021. 

4. Úspěšní absolventi Státních závěrečných zkoušek mohou požádat studijní oddělení VŠAPs o zaslání 

kopie Diplomu emailem (zdarma) nebo o vydání a zaslání poštou úředně ověřeného Diplomu (za 

administrativní poplatek 100,- Kč). 

 

 

V. ODBORNÉ PRAXE / STÁŽE STUDENTŮ DENNÍHO STUDIA 

1. Podmínky a termíny pro absolvování praxí a stáží jsou popsány v Harmonogramu letního semestru 

v nouzovém stavu (viz příloha tohoto Opatření).  

 

 

 

VI. ADMINISTRACE STUDIA 

1. Všechny žádosti studentů (např. posunutí/odložení termínu) musí být zaslány prostřednictvím IS 

Moggis s relevantním zdůvodněním. 

2. Pokynem rektora č. 202002 ze dne 30. 3. 2020 jsou upraveny možnosti a podmínky zpoplatnění 

žádostí během vyhlášeného nouzového stavu. 

3. V současné době zůstává počet kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího úseku studia, podle 

stávajících pravidel (viz Studijní a zkušební řád VŠAPs). 

4. Období výuky může být prodlouženo až o 4 týdny. 

5. Zkouškové období je upraveno tak, aby trvalo také po celý měsíc červenec a v září pak od 1. 9. 

minimálně do 18. 9. 2020 – týká se obou forem studia (tj. denní i kombinované). 

6. Docházka na výuku v letním semestru AR 2020/2021 je nadále započítávána v rámci alternativních 

online přednášek a webinářů.  

 

 

 

 

 

 

V Terezíně, 16. 2. 2021  

 

  

 

                                                                                                   PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský  

                                                                                          rektor Vysoké školy aplikované psychologie 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha k Pokynu rektora č. 202101 

Harmonogram akademického roku VŠAPs v nouzovém režimu 

 Předpokládáme prodloužení období výuky o 1 až 4 týdny (2. ročník kombinovaného 

studia a programů CŽV). O všech aktuálních změnách budeme studenty včas informovat. 

 Zkouškové období  je upraveno tak, aby trvalo také po celý měsíc červenec a v září pak 

od 1. 9. minimálně do 19. 9. 2021 – týká se obou forem studia (tj. denní i kombinované). 

 

Státní závěrečné zkoušky (3. ročník denní i kombinované studium) 

 Termín odevzdání bakalářské práce pro letní termín státnic (červen 2021)  
je prodloužen do 23. 4. 2021. 

 Termín pro uzavření předmětů pro letní termín státnic je 31. 5. 2021 (zapsání v IS Moggis). 

 Termín odevzdání bakalářské práce pro podzimní termín státnic (září 2021) je do 

30. 7. 2021. 

 Termín pro uzavření předmětů pro podzimní termín státnic je prodloužen 30. 7. 2021 

(zapsání v IS Moggis). 

 

Uzavření 2. ročníku (denní i kombinované studium) 

 Termín odevzdání ročníkové práce je prodloužen do 30. 7. 2021. 

 Termín odevzdání zadání bakalářské práce je do 30. 8. 2021. 

 

Odborné praxe/stáže studentů denního studia 

 Odborné praxe studentů 3. ročníků DS je nutné splnit a jejich absolvování doložit na 

studijní oddělení do 31. 5. 2021.  

V případě konání Státní závěrečné zkoušky až v září 2021, lze praxi absolvovat a její 

splnění doložit až do 31. 8. 2021. 

 Odborné stáže studentů 2. ročníků DS (v rozsahu 3 týdnů) lze splnit a jejich 

absolvování doložit na studijní oddělení až do 30. 9. 2021. 

 Pokud se některý z denních studentů VŠAPs setká s problémem splnění odborné 

praxe/stáže, kontaktujte co nejdříve studijní oddělení. 

 

Zkoušky konané distanční formou 

Zkoušky a další způsoby kontroly studia předmětu lze vykonávat distanční formou, podle 

instrukcí jednotlivých pedagogů. 

 

Požadavky na ukončování předmětů jsou aktualizovány v souladu s distanční formou jejich 

plnění v Teams. 

 

Počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia 

V současné době zůstává počet kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího úseku 

studia, podle stávajících pravidel (viz Studijní a zkušební řád VŠAPs). 


