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Vážený pane předsedo,
rád bych jménem svým i jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vaším
prostřednictvím poděkoval vysokým školám a jejich studentům a pracovníkům za vynikající a
záslužné zapojení do řešení nastalé situace. Zejména bych rád ocenil aktivizaci těchto členů
akademických obcí vysokých škol v dobrovolnických aktivitách, spolupráci se státní i veřejnou
správou a zapojení výzkumných kapacit v rámci celé řady aktivit souvisejících s řešením šíření
onemocnění COVID-19.
Ministerstvo průběžně sleduje vývoj situace a mimořádná opatření Vlády ČR a Ministerstva
zdravotnictví v této souvislosti. Jsme si vědomi, že dopad do společnosti a do chodu vysokých
škol bude enormní. Průběžně se snažíme na situaci reagovat. Již nyní však můžeme v některých
agendách avizovat změny a posunutí termínů:
-

Avizované termíny pro předkládání strategických záměrů vysokých škol na období
2021+ a souvisejících projektů na podporu strategického řízení veřejných vysokých škol
do
31. 12. 2020 budou posunuty do 1. čtvrtletí 2021, ministerstvo v souladu s tím protazím
odložilo schválení a zveřejnění svého Strategického záměru, Strategie
internacionalizace a Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení.

-

Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok
2021 bude též posunuto a bude zaměřeno na výzvy, kterým vysoké školy v souvislosti
se současnou situací čelí, zejm. tedy do oblasti různých forem studijních opor
umožňujících dálkový přístup. V případě realizace centralizovaných rozvojových
projektů v roce 2020 Vás žádáme o zaslání informací o změně harmonogramu realizace
aktivit, popř. nezbytných žádostí o změny v projektech dle pravidel uvedených ve
Vyhlášení. Pokud by nebylo možné projekty v plné míře realizovat, pak žádáme, aby
vysoké školy nevyčerpané finanční prostředky, jelikož se jedná o dotace, ministerstvu
vrátily do konce října 2020, aby bylo možné je ještě vysokým školám pro rok 2020
přidělit.

-

V tuto chvíli nevidíme důvod pro posuny termínů u přípravy výročních zpráv o činnosti
a hospodaření, stejně jako jiných standardizovaných sběrů dat.

-

Uvědomujeme si, že problémy, které současná situace způsobila v oblasti vzdělávací
činnosti, jsou velmi závažné a že je nelze ještě v celé šíři dohlédnout. Velmi proto
oceňujeme spolupráci s např. prorektory pro studium Univerzity Karlovy, Masarykovy
univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími členy akademické obce. Jsme
připraveni poskytnout veškerou možnou součinnost při vytváření metodik, úpravách
nastavení v SIMS, registraci změn vnitřních předpisů apod., které budou nezbytné pro
zajištění dokončení letního semestru.

-

Problémy týkající se programu Erasmus+ řeší zejména Dům zahraniční spolupráce,
nicméně je zřejmé, že vysoké školy nebudou moci naplnit své cíle v oblasti
internacionalizace podpořené v rámci ukazatele D – Mezinárodní spolupráce, popř.
v institucionálních plánech, doporučujeme vysokým školám proto nevyužité finanční
prostředky využít zejména na podporu vzdělávací činnosti, vytváření online studijních
podpor apod.

-

V souvislosti s hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol
ministerstvo v této chvíli pracuje na plánu pro alternativní řešení on-site visit, který
bude implementován, pokud bude krizová situace přetrvávat. Mezi uvažovanými
alternativami je např. on-site visit formou video konferencí. Je proto třeba v první řadě
usilovat o to, aby hodnotitelé schválení KHV byli ochotni účastnit se nadále jednání
alespoň distančně a nebylo nutné oslovovat nové hodnotitele. V této věci bude
oslovena RVVI s žádostí o projednání variantního řešení implementace hodnocení
výzkumných organizací. Termín pro odevzdání sebeevaluačních zpráv pro hodnocení
samotné v tuto chvíli platí.

-

S ohledem na často zmiňované dotazy související s řádnou administrací projektově
zaměřených výzkumných prostředků budeme též oslovovat s RVVI s žádostí o přípravu
a projednání jednotného metodického doporučení pro poskytovatele, případně
adekvátních úprav příslušné legislativy, přičemž ministerstvo samo je připraveno
v rámci svých možností reflektovat nastalou situaci.

O dalším průběhu Vás budeme jako doposud neprodleně informovat po pracovní linii.
Děkuji za Vám za Vaši součinnosti.
S přáním pevného zdraví.
podepsal Ing.
Ing. Robert Digitálně
Robert Plaga Ph.D.
Datum: 2020.03.18
Plaga Ph.D. 13:35:35 +01'00'

Vážený pan
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
Vážený pan
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
předseda Rada vysokých škol
Agentura Rady vysokých škol
J. Martího 31
162 52 Praha

