
 

 

 
 

PA V E L  D O 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, 20.března 2020 

 
 

Vážený pane předsedo, 

s ohledem na současný nouzový stav vyhlášený vládou ČR bych Vás rád informoval o dalších 
krocích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: 

• Ministerstvo momentálně primárně řeší zabezpečení agend, které nelze vykonávat 
s ohledem na nouzový stav standardně, zejména se jedná o studijní agendu spojenou 
s možností konání online zkoušek (vč. státních zkoušek), přijímacím řízením (lhůty dané 
zákonem, změny v maturitních zkouškách) a jednání orgánů vysoké školy distanční 
formou, a to včetně případných nezbytných legislativních úprav. 

• Prioritou ministerstva je, aby současná situace neměla negativní dopad na studenty 
a jejich studium. Proto připravujeme úpravy v SIMS tak, aby nouzový stav nevedl 
k prodlužování studia a ke všem konsekvencím, které z prodloužení studia vyplývají 
(nejen poplatky, ale i nároky na stipendia apod.). V případě potřeby bude též řešeno 
legislativní úpravou. 

• Ministerstvo též finalizuje legislativní úpravu změn v konání maturitních zkoušek. Po 
jejím schválení Vás budeme neprodleně informovat. 

• Na webových stránkách ministerstva byly do sekce „Vysoké školství“ zařazeny často 
kladené otázky http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie. Tato 
stránka bude průběžně aktualizována. Odpovědi týkající se studijních programů jsou 
konzultovány mj. s předsedou Národního akreditačního úřad pro vysoké školství. 

• Obdobně jako byla zřízena webová stránka k online formám vzdělávání, připravuje 
ministerstvo webovou stránku k online formám testování, která bude součástí webu 
nadalku.msmt.cz. Uvítáme, pokud se vysoké školy aktivně zapojí sdílením svých 
zkušeností prostřednictvím dokumentu, jehož obsah následně ministerstvo zapracuje: 
https://docs.google.com/document/d/1s5L8npXOnXOf7260LFeqeTSR5SiibqqQ_RTyrZO
W94Y/edit?usp=sharing. 
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Vážený pane předsedo, znovu bych rád Vaším prostřednictvím poděkoval všem pracovníkům 
i studentům vysokých škol za jejich osobní nasazení ať již při zajišťování výuky nestandardní 
formou, v rámci dobrovolnických aktivit, tak i za snahu udržet chod vysokých škol 
v maximální možné míře za současných omezujících podmínek. Prosím o předání těchto 
informací členům orgánů reprezentace vysokých škol. 

 

Děkuji Vám za spolupráci. 

S přáním pevného zdraví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 
předseda 
Česká konference rektorů 
 
Vážený pan 
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 
předseda 
Rada vysokých škol 
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