
Omezení pro přijímací řízení a studium od 1.6.2020 

 Opatření týkající se vysokých škol Výklad  

1.  MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN 

Všem osobám se s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje 
pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, 
mimo bydliště, b) v prostředcích veřejné dopravy, c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 
dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 
 

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na: 
studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní 
zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován 
rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob, 

Zákaz se nevztahuje na praxi, pokud budou studenti a 
akademici  v rozestupu >2m nebo jich bude na praxi do 
15 osob 

 

Výklad výjimky: 

Pokud bude >15 osob v místnosti nebo rozestupy <1,5m, 
musí být roušky. 

Týká se osob uvedených v opatření.  

2.  MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN 
ukládá, aby 

osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, byla 

umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se 

netýká klinické a praktické výuky a praxe, 
 

...student, účastník přijímacího řízení … před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo 
vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků …  

 

Omezení počtu studentů na výuce na 15. 

Neukládají se rozestupy při výuce na VŠ, ale musí se 
nosit roušky.  

Praktická výuka a praxe není omezena počtem studentů.  

Pro výuku a praxi platí, že pokud více než 15 osob, musí 
být roušky. 

3.  MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN 

Oomezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 
osob tak, že musí být dodržována následující pravidla: 

- je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých 
(dále jen "členové domácnosti"), 
- je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou; 

U přijímaček může být max. 300 osob. 

Pokud 16 - 300 osob v místnosti: 

- všichni ve vnitřních prostorách mají roušky  
- rozestupy 2m 

4.  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 

 

Zákon neřeší roušky, odstupy ani počty 

Zákon umožňuje distanční zkoušení, které má fakulty 
upraveno zde:  

 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/94019/1/ASPI%253A/111/1998%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/93991/1/ASPI%253A/111/1998%20Sb.%2523


Konkrétní důsledky opatření pro chod fakulty od 1.6.2020 

akce Lze konat roušky Bez rozestupů Rozestupy 1,5m Rozestupy 2m 

Pohyb po společných 
prostorách fakulty 

ANO – student musí 
prohlásit 
bezinfekčnost 

NE v případě 
rozestupů 2m 

ANO, ale musí být 
roušky 

- ANO a nemusí být 
roušky 

Přijímací řízení ≤ 15 
osob v místnosti 

ANO NE - ANO - 

Přijímací řízení 16 -
300 osob v místnosti 

ANO ANO - - ANO 

Přijímací řízení nad 
300 osob 

NE - - - - 

Výuka, zkoušení a 
praxe ≤ 15 osob 
v místnosti  

ANO NE ANO - - 

Výuka, zkoušení a 
praxe ≤ 15 studentů 
+ N pedagogů   

ANO ANO (Ne v případě 
výuky ve venkovních 
prostorách při 
rozestupech 2m) 

ANO - - 

Výuka a zkoušení nad 
15 studentů 

NE - - - - 

Praxe ve vnitřních 
prostorách ≥16 osob  

ANO ANO ANO - - 

Praxe ve venkovních 
prostorách ≥16 osob 

ANO NE v případě 
rozestupů 2m 

ANO, ale musí být 
roušky 

- ANO a nemusí být 
roušky 

 


