
 

 

 

 

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, 24. dubna 2020 
Č. j.: MSMT-17784/2020-1 
Přílohy: 2 

 

Vážená paní rektorko, vážený pane rektore, 

rád bych Vás tímto informoval, že dne 24. dubna 2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon 
č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách  
v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který upravuje některé 
činnosti vysokých škol v důsledku přijímání krizových opatření vládou České republiky  
a dalšími státními orgány v souvislosti s ochranou proti šíření koronavirové nákazy. Tento 
zákon obsahuje úpravu některých aspektů přijímacího řízení a zápisu na vysoké školy, 
podmínek studia a jeho ukončování státní zkouškou, rozhodování na vysoké škole 
a posuzování období, kdy byla omezena výuka na vysokých školách, ve vztahu k době studia. 
V tuto chvíli je úkolem vysokých škol nastavit taková opatření, kterými bude zákon na každé 
vysoké škole implementován. Pro usnadnění této povinnosti Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy připravilo pro vysoké školy jeho metodický výklad, který je zveřejněn na webu 
ministerstva zde. Součástí metodické podpory je i dokument „Možnosti ověřování výsledků 
učení a kompetencí distanční formou", který obsahuje obecná doporučení k zavádění online 
hodnocení, přehled metod online hodnocení a doporučení pro jejich úspěšnou implementaci 
a soubor odkazů na další relevantní zdroje. Dokument je k dispozici na webu ministerstva 
zde. 

Jsem přesvědčen, že tento zákon poskytuje vysokým školám dostatečné nástroje k řešení 
mimořádné situace a poskytuje studujícím co možná nejlepší podmínky pro studium a jeho 
úspěšné dokončení. Pevně věřím, že opatření týkající se prodlužování studia budou 
uplatňována pouze v nezbytné míře. V tomto smyslu bych rád apeloval na vysoké školy  
a vyzval je k aktivnímu a důslednému využívání poskytnutých nástrojů, aby studující měli 
možnost dokončit své studium v řádném termínu a k prodlužování studia docházelo jen ve 
výjimečných případech. 

Současně připomínám nezbytnost aktivního a včasného předávání veškerých informací 
týkajících se studia a přijímaní ke studiu směrem ke studujícím a uchazečům o studium, ale 
i akademickým a dalším pracovníkům vysoké školy. 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/novy-zakon-c-2020-sb-o-zvlastnich-pravidlech-pro-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/moznosti-overovani-vysledku-uceni-a-kompetenci-distancni


 

Vážená paní rektorko, vážený pane rektore, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
i nadále s ostatními ministerstvy komunikuje o možnostech zmírňování krizových opatření 
týkajících se činností vysokých škol primárně se záměrem umožnění prezenčního studia 
dalším (větším) skupinám studujících, vč. zahraničních, samozřejmě za dodržení patřičných 
hygienických opatření. 

Rád bych Vás rovněž upozornil, že odpovědi na nejčastější dotazy týkající se aktuální situace 
najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

S pozdravem 

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

		2020-04-24T10:01:40+0200
	PhDr. Pavel Doleček Ph.D.




