MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA
VYSOKÉ ŠKOLY
AKTUALIZACE 18. listopadu 2021: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.
1028 ze dne 18. listopadu 2021 s účinností od 22. listopadu 2021 00:00 hod.
13. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a
jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a
varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů,
vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které
jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že
a) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci,
posluchači nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují,
s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek
podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci
nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor
tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní
osoby účastnící se těchto akcí,
b) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při
vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek
podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže,
zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
c) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní
plochy musí být nejméně 2 m
AKTUALIZACE 18. listopadu 2021 : Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.
MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. října 2021, ve znění Mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví č. 1032 ze dne 18. listopadu 2021 s účinností ode dne 22.
listopadu 2021 od 00:00 hod. – podmínky ubytování na kolejích
XV.
1. Vysoká škola poskytne ubytování studentům vysokých škol v ubytovacích zařízeních
vysokých škol pouze za podmínek, že se ubytovaní studenti prokáží jednou ze skutečností podle
čl. II.
2. Skutečnosti podle bodu 1 jsou studenti povinni prokázat před zahájením ubytování a
ubytovací zařízení vysokých škol je povinno prokázání skutečností podle bodu 1 kontrolovat.
Studentovi, který se neprokáže skutečnostmi podle bodu 1, není umožněn vstup do ubytovacího
zařízení vysoké školy.
3. Skutečnosti se prokazují před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů, s výjimkou
skutečností podle čl. II bodu 1 písm. a) a b), které se prokazují pouze jednou před zahájením
ubytování.
AKTUALIZACE 11. listopadu 2021: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze
dne 25. října 2021 č. 948 s účinností ode dne 1. listopadu 2021, ve znění Mimořádného
opatření ze dne 10. listopadu 2021 č.j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN s účinností ode
dne 15. listopadu 2021 – ochrana dýchacích cest

Dle čl. I odst. 1, písm. a), ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení (...),
Dle čl. I odst. 1, písm. e)
při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
Dle čl. I odst. 1
(...) Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na
ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a
to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Žáci
nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti
právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto
pracovišti.
Dle čl. I odst. 2 se zákaz podle bodu 1 nevztahuje na:
b) děti, žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
c) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž
charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
d) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a
studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto
vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,
e) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění
covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo
nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
g) zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují
vzdálenost alespoň 1,5 metru,
h) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě
a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě

AKTUALIZACE 26. října 2021: Na základě Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN ze dne 22. října 2021, kterým se
mění Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/202125/MIN/KAN ze dne 27. září s účinností ode dne 1. listopadu 2021.

Dle bodu I/3 písm. b) jsou provozovny stravovacích služeb povinny kontrolovat
splnění podmínek bezinfekčnosti, toto se nevztahuje na provozovny, které neslouží
pro veřejnost.

vysokoškolská stravovací zařízení jsou povinna kontrolovat prokazování
bezinfekčnosti u osob, které nejsou zaměstnanci nebo studenty vysoké školy.

