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Vážená paní rektorko, vážený pane rektore, 

obracím se na Vás v souvislosti s dopady pandemie COVIC-19 na studenty vysokých škol, 
a to zejména v otázce slaďování studijních povinností a pracovních výpomocí 
ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ať už na základě nařízené pracovní povinnosti 
podle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1023 nebo dobrovolnickým 
zapojením.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále je „ministerstvo“) obdrželo v posledních 
dnech několik podnětů od studentů vysokých škol, podle nichž je jejich studium nadmíru 
zasažené omezeními vycházejícími z opatření v boji proti COVID-19 a studenti nepociťují 
dostatečnou podporu ze strany vysoké školy. Naopak se v mnoha případech obávají 
neúspěšného ukončení jejich studia vzhledem k tomu, že nejsou schopni standardním 
způsobem splnit studijní povinnosti, přestože k jejich splnění nemají s ohledem na opatření 
řádné podmínky. Tyto nesnáze pociťují zejména studenti, kteří byli, ať už povinně nebo 
dobrovolně, zapojeni do aktivního boje s pandemií COVID-19, pro něž je velmi nároční sladit 
pracovní a studijní povinnosti.  

Na zasedání České konference rektorů konané dne 2. října 2020 jsem žádal, aby vysoké školy 
poskytovaly v této nelehké době maximální možnou podporu svým studentům a nastavily 
co nejvhodnější podmínky tak, aby nedocházelo k prodlužování studia v nadbytečné míře 
nebo dokonce předčasnému neúspěšnému ukončování studia, které je nejenom ekonomicky 
neefektivním dopadem na úrovni systému, ale jedná se zejména o nevyužitý potenciál 
studentů pro jejich budoucí profesní i občanský život. Jako možný nástroj se jeví například 
rozšířená nabídka zkušebních termínů, výjimky v případě nesplnění studijních povinností, 
uznávání činnosti v rámci pracovní povinnosti jako praxe nebo jiné nástroje, které pomohou 
studentům úspěšně pokračovat či řádně ukončit své studium.   

Vážená paní rektorko, vážený pane rektore, rád bych Vás touto cestou požádal o maximální 
možnou podporu studentů ze strany Vaší vysoké školy.   

Velice Vám děkuji za spolupráci a vstřícnost. 

S pozdravem 
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