
 
 

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, 30.března 2020 
 

 
 
Vážený pane předsedo, 

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

• Ministerstvo předložilo na dnešní jednání vlády návrh zákona o zvláštních pravidlech 
pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby 
studia pro účely dalších zákonů, o němž jsem Vás průběžně informoval. Děkuji všem 
zástupcům vysokých škol, kteří přispěli svými podněty. V příloze tohoto přípisu 
naleznete verzi zákona, kterou dnes schválila vláda a bude předložena do 
navazujícího legislativního procesu. 

• V návaznosti na výše uvedený zákon se již intenzivně připravují úpravy ve Sdružených 
informacích matrik studentů, které by měly být zohledněny i v informačních 
systémech jednotlivých vysokých škol. Jedná se především o přidání položky 
v číselníku „Přerušení studia“, která bude zohledňovat dobu narušeného studia dle 
výše uvedeného zákona. Bližší informace obdrží rektorky a rektoři vysokých škol 
zvláštním dopisem.  

• Ministerstvo vnímá problém související s omezením volného pohybu osob 
vyhlášeným dne 15. března 2020 (a následně opakovaně prodlouženým), které ještě 
zpřísnilo opatření vyplývající z předchozího usnesení vlády ze dne 12. března 2020  
a které zásadním způsobem omezuje výuku na vysokých školách. Nemožnost 
individuální účasti studentů na realizaci laboratorních, praktických, uměleckých  
a dalších projektů dopadá na celé spektrum programů a oborů od technických, 
přírodovědných po umělecké. Rád bych Vás ujistil, že ministerstvo bude ve spolupráci 
s odpovědnými orgány v případě uvolnění pravidel omezující volný pohyb usilovat 
o umožnění co možná nejvíce flexibilního režimu v této věci. Velmi proto mimo jiné 
oceňuji Vaši iniciativu a přípravu indikativního přehledu počtu studentů, jichž se výše 
uvedené týká. 

• Ministerstvo si je plně vědomo složité situace pro zahraniční studenty vysokých škol. 
Na webové stránce ministerstva jsme pro Vás připravili aktuální informace k vízové 
problematice včetně kontaktů na Ministerstvo vnitra. Je zjevné, že velkou skupinou 
studentů i akademických pracovníků zasaženou současnou situací jsou ti ze 
Slovenska. Proto se obrátíme na Ministerstvo vnitra s žádostí o spolupráci při řešení 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie


tohoto problému. V případě potřeby budeme situaci řešit i s kolegy ze slovenských 
ministerstev.  

• Rád bych vysoké školy požádal o vstřícný přístup k situaci studentů, kteří využívají 
ubytování na kolejích, ale v současné situaci na nich kvůli přerušené výuce 
nepobývají. Řada vysokých škol již takto učinila, za což jim velice děkuji.  

Vážený pane předsedo, rád bych Vám i všem zástupcům vysokých škol poděkoval za veškeré 
aktivity, které vyvíjíte pro zajištění chodu vysokých škol v této nelehké situaci a spolupráci při 
hledání možných řešení. Věřím, že společným úsilím se nám podaří zajistit činnosti a provoz 
vysokých škol v takové podobě, aby mohl být zdárně dokončen letní semestr a přijímací 
řízení na vysoké školy. 

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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