Milé studentky, milí studenti,
dovolte mi informovat vás o organizačních a studijních záležitostech ke dni 18. března 2020, které souvisí
s mimořádným opatřením vyhlášeným vládou ČR dne 10. března 2020 a s dalšími opatřeními. Veškeré
aktuality naleznete kromě svého e-mailu rovněž v informačním systému školy IS ZDE:
Provoz studijního oddělení
Studijní oddělení VŠ Ambis v Praze i Brně VŠ pracuje od 16. 3. až do odvolání v omezeném režimu. Prosíme o
komunikaci prioritně přes e-mail studijni@ambis.cz, telefonické spojení je možné pouze v pracovní dny (popá) v čase 10 – 15 hod na telefonních číslech studijních poradkyň, ke kterým dle oboru a ročníku příslušíte a
které najdete zde: Praha a Brno. E-maily a elektronicky podané žádosti vyřizujeme průběžně.
Na budově školy v Praze a rovněž v budově školy v Brně (zde pouze 8 – 14 h) jsou umístěny poštovní schránky,
kam můžete předávat své písemnosti.
Provoz školy
Chod školy se samozřejmě nezastavil, zaměstnanci i nadále pracují. Akademickým pracovníkům je uložena
práce z domova, přičemž je kladen důraz na zajištění pokračování výuky „na dálku“ a spolupráce se studenty.
Rovněž se věnují práci na publikační a projektové činnosti. Administrativní pracovníci školy zajišťují chod
jednotlivých kateder a oddělení.
Harmonogram akademického roku
Je pro nás priorita zajistit Vám v této době co nejlepší podmínky pro studium. Zvažujeme tedy posunutí
termínů Harmonogramu akademického roku v návaznosti na trvání nouzového stavu (odevzdání závěrečných
prací, státní závěrečné zkoušky, zkouškové období pro letní semestr, zkouškové období pro studenty
posledních ročníků atd.). Prozatím tedy platí stávající Harmonogram, avšak je možné, že se bude upravovat.
Ve věci některých termínů čekáme na vyjádření a budeme se řídit doporučeními MŠMT.
Bližší informace dostanete samostatným sdělením v momentu, kdy bude jisté, jak dlouho bude mimořádné
opatření účinné.
Podpůrná opatření
Abychom pomohli studentům se co nejlépe připravit na státní závěrečné zkoušky, připravujeme repetitoria
pro některé státnicové předměty. Také pro studenty, kteří si vybírali téma závěrečné práce a začínají na ní
pracovat, chceme zajistit webinář a e-learning k předmětu metodologie odborné práce MOP.
Odborná praxe, konzultace
Pokud je studentům umožněno u firmy vykonávat odbornou praxi i v této době, což si student ověří,
nebudeme tuto aktivitu omezovat. Pokud bude výkon praxe časově posunut, bude vhodné tuto změnu ošetřit
dodatkem Smlouvy o zajištění odborné praxe s posunutím termínu. Konzultace s vyučujícími ani jiná forma
osobního kontaktu mimo školu není v současné době dovolena.
Zkouškové termíny
Pokud jste přihlášeni na zkouškové termíny, není potřeba, abyste se odhlašovali. Po obnovení běžného režimu
ve škole studijní oddělení plošně převede všechny studenty ze zkouškových termínů, které byly vypsány
v průběhu uzavření školy a přehlásí je automaticky na nově vypsaný termín. V případě, že studentovi termín
nebude vyhovovat, musí se sám odhlásit a vzniklou situaci řešit na studijním oddělení.
Tato informace platí a předpokladu, že zkoušející nezmění formu či způsob zkoušky/zápočtu. O této změně by
vás vyučující měl včas informovat, sledujte si e-maily.
Nové žádosti o mimořádné nebo rektorské termíny budou pozastaveny a budeme je vyřizovat, jakmile budeme
vědět termín pro obnovení standardní výuky.

Distanční výuka
Obdrželi jste informace o zajištění distanční výuky. Vyčkejte, prosím, informací a pokynů vyučujících
jednotlivých předmětů, případně vedoucích závěrečných prací. Platformu a možnosti výuky „na dálku“ jsme
připravovali zodpovědně a věříme, že vám zajistíme kvalitní distanční výuku.
Uzavření knihovny
V současné době je knihovna až do odvolání pro osobní kontakt UZAVŘENA. Uzavření se týká všech poboček.
Všechny výpůjčky budou po tuto dobu prodlouženy. V případě dotazů, prosím, kontaktujte knihovnu na emailu
knihovna@ambis.cz.
Kde hledat další informace
Web Ministerstva zdravotnictví
Web Hygienické stanice hl. města Prahy
Web Krajské hygienické stanice Brno
Web World Health Organization
Web Vlády České republiky
Web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Web Ministerstva zahraničních věcí
Další upřesnění chodu školy bude zveřejněno ve chvíli, kdy budou známy nové informace.
Vážené studentky a vážení studenti, samostudium je v této době naprosto zásadní a apeluji na vás, využijte
k němu veškerý volný čas. Štěstí přeje připraveným a jakmile se obnoví běžný provoz a tím i tradiční forma
výuky a zkoušení, můžete případné zpoždění rychle dohnat.
Děkuji za pochopení a za to, že se v této době chováte zodpovědně k sobě i ke svému okolí.
S přáním klidných dní a pevného zdraví.
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