
Omezení pro přijímací řízení a studium od 22. 6. 2020 

 Opatření týkající se vysokých škol Výklad  

1.  MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN 
(nošení ochranných prostředků dýchacích cest) 

Všem osobám se s účinností ode dne 22. června 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) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže 
se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se 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 výuku, přijímací zkoušky 
a pobyt na fakultě, pokud budou studenti, 

účastníci přijímacího řízení, akademici a členové 
zkušebních komisí  v rozestupu >1,5m 

Výklad výjimky pro VŠ: 

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

Týká se osob uvedených v opatření. 

2.  MZDR 20584/2020-6/MIN/KAN; MZDR 20584/2020-7/MIN/KAN 
(omezení provozu škol a školských zařízení) 

 
ZÁSADNÍ ZMĚNA! Ustanovení z dřívějších verzí tohoto opatření byla od 22. 6. 2020 vypuštěna; dříve 
upraveno omezení maximálního počtu studentů na výuce ve vnitřních prostorách, praktické výuce a praxích. 
 
jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky 
pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,  

Nyní spadá vysokoškolská výuka do režimu 
omezení účasti osob dle mimořádného 

opatření o omezení konání hromadných akcí 
(viz níže) 

Osoba přítomná na výuce musí být bez akutních 
zdravotních potíží, nicméně již nemusí 
poskytovat čestné prohlášení (na VŠ se 

nevztahuje čl. III. odst. 1 Opatření) 

3.  MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN 
(zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob) 
se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že 
se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, 
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, 
ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve 
stejný čas 1 000 osob 

  
a) konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:  
- účastníci hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou 
členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),  
- pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,  

Na výuce a u přijímaček může být max. 1000 
osob. 

 

Pokud 16 - 1000 osob v místnosti: 

všichni ve vnitřních prostorách mají roušky 
(pozor - výjimka dle nařízení tab. č. 1) 

rozestupy nejsou řešeny 



4.  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 

 

Zákon neřeší roušky, odstupy ani počty 

Zákon umožňuje distanční zkoušení, které má 
fakulta upraveno zde: 

 

 

Konkrétní důsledky opatření pro chod fakulty od 23. 6. 2020 

Akce Lze konat? Musí mít roušky? Bez rozestupů? 

Pohyb po společných vnitřních prostorách fakulty 
ANO – student musí být 

bez akutních 
zdravotních potíží 

NE v případě rozestupů 
více než 1,5m a max. 15 

osob v místnosti 

ANO, ale musí být 
roušky 

Přijímací řízení ≤ 15 osob v místnosti ANO 
NE v případě rozestupů 

více než 1,5m 
ANO, ale musí být 

roušky 

Přijímací řízení 16 - 1000 osob v místnosti ANO 
ANO, bez ohledu na 

rozestupy 
ANO, ale musí být 

roušky 

Přijímací řízení nad 1000 osob NE - - 

Výuka, zkoušení a praxe ≤ 15 osob  ANO 
NE v případě rozestupů 

více než 1,5m 
ANO, ale musí být 

roušky 

Výuka, zkoušení a praxe 16 – 1000 osob v místnosti ANO 
ANO, bez ohledu na 

rozestupy 
ANO, ale musí být 

roušky 

Výuka, zkoušení a praxe nad 1000 osob NE - - 

Praxe/výuka ve venkovních prostorách 16 - 1000 ANO 
NE v případě rozestupů 

1,5m 
ANO, ale musí být 

roušky 

 


