Aktuální informace vyplývající z usnesení vlády a nařízení krajských
hygienických stanic k omezování provozu vysokých škol účinných od 5.
října 2020
Usnesení vlády České republiky č. 958 ze dne 30. září 2020 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září
2020 zakazuje od 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. hromadné akce
konané v počtu vyšším než 10 ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších
prostorech.
o Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti
nepřevyšující 100 osob. To lze vztáhnout i na zasedání orgánů veřejných a soukromých vysokých
škol, které jsou definovány zákonem o vysokých školách (včetně účasti studentů).
o Je možné konat prezenčně volby do akademických senátů (se zachováním pravidla max. 10
osob v místnosti), nicméně není možné veřejné představování kandidátů za účasti více než 10
osob nebo 20 osob, pokud se jedná o venkovní prostory.
o Usnesení omezuje provoz stravovacích služeb, což platí i pro menzy. Je třeba dodržet
například odstup zákazníků 1, 5 metru (s výjimkou sedících u jednoho stolu), podmínku, že u
jednoho stolu sedí nejvýše 6 zákazníků a pravidlo, že uvnitř nesmí být více zákazníků, než je tam
míst k sezení.
Aktuální omezení provozu vysokých škol týkající se studia podle zákona o vysokých školách jsou
ošetřena nařízeními/mimořádnými opatřeními krajských hygienických stanic (KHS). Jedná se
převážně o:
o o zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu s výjimkami: o individuální návštěvy
knihoven a studoven;
o o individuální konzultace;
o o zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
o o laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
o o klinické a praktické výuce a praxi;
o
o o zákaz osobní přítomnosti účastníků kurzů celoživotního vzdělávání;
o o zákaz některých součástí vzdělávání (jako zpěv nebo sportovní činnosti).
Nařízení KHS nejsou ve všech krajích totožná vzhledem k tomu, že reagují na lokální epidemiologickou
situaci. Zejména osobní přítomnost studentů na výuce je tak omezována rozdílně v závislosti na
regionu, je proto třeba sledovat platná opatření pro daný region (nařízení KHS zveřejňujeme i na
webu MŠMT) a zohlednit je v organizaci výuky a zkoušek na příslušné vysoké škole.
Aktuálně není ve všech krajích zcela omezena přítomnost studentů v prostorách vysokých škol, je tak
možná například přítomnost studentů k zajištění studijní agendy, výkonu práce v prostorách školy
apod.
Možnosti dané zákonem 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, zejména § 5 Státní
zkoušky a § 6 Průběh studia a harmonogram akademického roku, je možné uplatnit ve chvíli, kdy je
omezena osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo

přítomnost pracovníků vysoké školy vycházející z rozhodnutí orgánu veřejné moci – tedy například
plyne z mimořádného opatřením KHS.
Je třeba také zdůraznit, že přestože účinnost zákona 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 je do konce roku 2020, neaplikuje se již „doba narušeného studia“, která skončila 31. srpna
2020.
Aktuální informace platné od 5. 10. 2020 pro Královéhradecký kraj najdete zde:
https://www.khshk.cz/articles.php?article_id=2092

