
1 

 

 
 

PA V E L  DO L E Č E K  
n áměstek  p ro ř íz en í  sekce vysokéh o škols t v í ,  věd y  a  výz ku mu  

M inisterst vo ško lstv í ,  mládeže  a  t ě lových ovy  
 

 

Praha, 8. září 2020 
Č.j.: MSMT-35720/2020-1 
Přílohy 

 
 
Vážená paní rektorko,  

obracím se na Vás s doporučeními pro nadcházející akademický rok 2020/2021 v souvislosti 
s aktuálními i budoucími epidemickými riziky.  

Během jara 2020 prokázaly vysoké školy pod Vaším vedením velkou schopnost adaptace na 
plošné uzavření škol a vydání mimořádných opatření. Bohužel i nadcházející akademický rok 
2020/2021 bude ovlivněn pandemií covid-19 a nejistotou, která z ní vychází. Mohu Vás 
ujistit, že ministerstvo usiluje o to, aby již nebyla ve vztahu k vysokým školám uplatňována 
plošná opatření, ale byla respektována aktuální regionální situace a možnosti jednotlivých 
vysokých škol. Každodenní praxe na vysokých školách se výrazně liší od situace na nižších 
stupních vzdělávání, a to zejména způsobem organizace výuky a počtem studujících 
i akademických pracovníků pohybujících se denně v prostorách školy. Chtěl bych však touto 
cestou akcentovat hlavní oblasti, kde jsou činnosti vysoké školy stávající nebo budoucí 
epidemickou situací ovlivněny. 

- Upozorňuji, že řadu ustanovení zákona č. 188/2000 Sb., o zvláštních pravidlech pro 

vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia 

pro účely dalších zákonů, týkajících se například výuky, zkoušení nebo jednání orgánů 

vysoké školy, je možné aplikovat pouze v případě „kdy je osobní přítomnost studentů 

při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické 

obce na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena“. 

Pokud tomu tak nebude a omezení přítomnosti budou individuálního charakteru 

a budou vycházet z karanténních opatření uvalených jen na jednotlivce, je třeba 

dodržovat standardní pravidla daná zákonem o vysokých školách. 

- Doporučuji zřídit informační kanály, jejichž prostřednictvím bude vedení vysoké školy 

a fakult informovat studující a zaměstnance o aktuálních opatřeních vydaných vysokou 

školou a praktických pokynech a kterými budou moci studující a zaměstnanci 

informovat vysokou školu, že mají podezření na onemocnění covid-19 nebo že byli 

pozitivně testováni (webová stránka, telefonická informační linka, krizová linka 

v případě nakažení). 
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- Doporučuji vysoké škole zřídit stálý koordinační orgán pro sledování epidemiologické 

situace a přípravu návrhů z ní vyplývajících opatření.  

- K usnadnění trasování osob, které přišly do kontaktu s pozitivně testovanou osobou, 

doporučuji využívat v co největší míře evidenci osob v prostorách školy a v rámci 

jednotlivých aktivit (přednášky, semináře, práce v laboratoři atp.), ať už čipovými 

kartami, prezenčními listinami či evidencí návštěv. 

- Národní akreditační úřad pro vysoké školství vydal 27. srpna 2020 „Metodický pokyn 

NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě 

studia v akademickém roce 2020/2021“. Metodický pokyn umožňuje v případě 

objektivních vnějších okolností zabraňujících uskutečňovat studijní program v souladu 

s udělenou akreditací nahrazovat prezenční výuku distančními metodami vzdělávání. 

Tento metodický pokyn je dostupný na webu NAÚ a je i přílohou tohoto dopisu. 

- Doporučuji připravit plány zabezpečení výuky v jednotlivých studijních programech 

v nouzových situacích, kdy bude nutné omezit velikost studijních skupin či přejít, byť jen 

v rámci jedné studijní skupiny nebo studijního programu, na bezkontaktní výuku. 

V případě preventivního využívání distančních prvků výuky je vždy třeba postupovat 

v souladu s výše uvedeným Metodickým pokynem NAÚ a nesmí být dotčena kvalita 

výuky. Mimo jiné tak bude umožněna účast na výuce i studujícím v karanténě či 

s vážnějšími zdravotními obtížemi, kteří jsou nuceni se vyhýbat větším kolektivům. Je 

třeba rovněž věnovat zvýšenou pozornost podpoře akademických pracovníků z hlediska 

technického i metodického zajištění bezkontaktní výuky. K problematice zajištění 

bezkontaktní výuky vydalo ministerstvo doporučení pro vedení vysokých škol, pro 

garanty studijních programů a pro vyučující, která jsou dostupná na webu MŠMT zde. 

- V rámci možností doporučuji rozdělit výuku do menších skupin a stabilizovat složení 

jednotlivých skupin tak, aby bylo sníženo riziko nákazy a karantény u většího počtu 

studujících. 

- Výše uvedená doporučení pro zajištění výuky platí rovněž pro kurzy celoživotního 

vzdělávání (včetně univerzit třetího věku). 

- Doporučuji Vám k realizaci jednání vícečlenných akademických orgánů využívat dálkový 

přístup, vysoké školy v řadě případů již tyto způsoby jednání upravily vnitřními předpisy 

týkajícími se těchto orgánů, v případě potřeby rychlé registrace takovýchto změn ve 

Vašich vnitřních předpisech se obracejte na ředitelku odboru vysokých škol.  

- Doporučuji zajistit online výuku pro zahraniční studenty, kteří nemohou vůbec do České 

republiky přicestovat. Pro zahraniční studenty a akademické pracovníky, kteří vstoupili 

na území ČR po 1. červenci 2020 platí pravidla stanovená ochranným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví s účinností od 25. srpna 2020. Jedná se o povinnost 

uvedenou v bodě 5 ochranného opatření, aby vzdělávací instituce zajistila: a) ubytování 

po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude 

vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného 

zdraví, b) zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou 

https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie
https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-25-8-2020-do-odvolani/
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dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady zdravotní péče, není-li 

zajištěna jinak a c) návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území, 

není-li zajištěn jinak. Vzory potvrzení, které by vysoká škola přijímaným studentům nebo 

pracovníkům měla vydat, jsou k dispozici zde. Podrobnější aktuality a zprávy týkající se 

pobytu cizinců ze třetích zemí naleznete na stránce Informace k řešení pobytových 

záležitostí cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu. 

- Postupně dochází k obnovování činnosti zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a podle 

epidemiologické situace a vývoje budou postupně uvolňovány možnosti vstupu cizinců 

ze třetích zemích na území České republiky. Aktuality k podmínkám vstupu do 

jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo 

zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na 

přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví. Od 18. května 2020 byl 

obnoven Režim student, do kterého mohou vysoké školy zařazovat studenty, za účelem 

urychlení přístupu vybraných žadatelů k zastupitelskému úřadu. O novinkách v rámci 

Režimu student a opatřeních Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí Vás 

pravidelně informuji. Na závěr bych rád zdůraznil možnost využívání virtuálních mobilit 

pro zahraniční studenty, které mohou být použity místo rušení plánovaných fyzických 

výjezdů či příjezdů v návaznosti na epidemiologickou situaci. 

- Tam, kde to budou pracovní podmínky umožňovat, doporučuji omezovat počet osob 

docházejících do prostor vysoké školy. S cílem omezit celkový počet osob pohybujících 

se v zařízeních vysoké školy a jejich potkávání lze v co nejvyšší míře využívat informační 

systémy a digitální nástroje pro administrativní procesy jako zápisy ke studiu, vydávání 

potvrzení o studiu, žádosti o přerušení studia apod. 

- Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že jedním ze základních prostředků zamezení 

šíření viru jsou hygienická opatření zejména ve vnitřních prostorách (častější úklid, 

dostupná dezinfekce, větrání) a zodpovědný přístup všech členů akademické obce. 

Osoby, které pociťují příznaky infekčního onemocnění, se musí vyvarovat přítomnosti 

v prostorách vysoké školy. Zároveň je třeba brát v potaz osoby s chronickými 

neinfekčními onemocněními s obdobnými projevy (např. alergie), které by neměly být 

z života vysoké školy vyloučeny. Je v kompetenci vysoké školy zavést přísnější hygienická 

opatření (např. povinnost nosit roušky) než jsou doporučení Ministerstva zdravotnictví. 

- Provoz ubytovacích zařízení vysoké školy se řídí pravidly obsaženými v § 21a zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

V současné době nejsou důvody pro plošné omezování jejich provozu. Doporučuji pouze 

vyčlenit prostory pro zajištění karanténních opatření pro ubytované. 

- Provoz stravovacích zařízení vysoké školy se řídí pravidly § 19 až 21 a 23 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Nad rámec běžných hygienických opatření doporučuji zvážit oddělení nebo zamezení 

přítomnosti strávníků mimo akademickou obec vysoké školy.  

- Přestože fungování vysokých škol se v mnohém odlišuje od regionálního školství, lze 

některé podněty nalézt i v manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 

https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-ode-dne-17-cervence-2020.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-ode-dne-17-cervence-2020.aspx
https://www.mzv.cz/jnp/
https://www.mzv.cz/jnp/
https://www.mzcr.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rezim-student
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2020/2021, který je v mnoha částech aplikovatelný i na vysoké školy (například 

hygienická pravidla, kroky v případě podezření na výskyt nákazy, organizace stravování 

atd.), manuál je k dispozici zde. V příloze Vám zasílám přehled stupňů pohotovosti 

v oblasti ochrany veřejného zdraví – specifická opatření pro školy a školská zařízení, 

tzv. „semafor“ pro oblast školství. 

- Konkrétní právně závazná protiepidemická opatření vysoké škole ukládá místně 

příslušná hygienická stanice dle aktuální epidemiologické situace, a to včetně rozsahu 

karanténních opatření. Celonárodní opatření pak vydává Ministerstvo zdravotnictví, 

tato opatření jsou zveřejnována na jeho webových stránkách.  

- I nadále bude ministerstvo uveřejňovat aktuální informace od Ministerstva 

zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí apod. na svých 

webových stránkách v sekci vysoké školství - Informace/FAQ pro oblast VŠ a VaV – 

pandemie. Zde naleznete i doporučení pro zajištění distanční výuky a ověřování 

výsledků učení a kompetencí.  

Vážená paní rektorko, vážený pane rektore, řízení vysoké školy a zajištění všech jejích 
činností s co nejmenšími omezeními je v současných podmínkách mimořádnou výzvou. Přeji 
Vám v této zodpovědné roli mnoho zdaru a pevné zdraví a děkuji Vám tímto, že zohledníte 
výše uvedená doporučení. 

S pozdravem 

https://www.msmt.cz/file/53629/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie
https://nadalku.msmt.cz/cs/vysoke-skoly
https://sdv.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/moznosti-overovani-vysledku-uceni-a-kompetenci-distancni
https://sdv.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/moznosti-overovani-vysledku-uceni-a-kompetenci-distancni
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