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V pondělí 4.5. zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách v rámci aktualizovaného 
harmonogramu uvolňování mimořádných opatření termín 11.5.2020, jako datum možného 
obnovení vzdělávacích aktivit do 100 osob, viz následující text: 

Aktualizace na stránkách MZdr. k 11. 5. https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-
opatreni/  "...divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, 
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, 
poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak 
soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob;  " 

  

Pro jednoznačné upřesnění, jakých vzdělávacích akcí se toto uvolnění týká, jsme požádali o 
vyjádření MŠMT a dovolujeme si Vám postoupit získané vyjádření, které potvrzuje možnost 
obnovení seminářů, kurzů a akcí dalšího vzdělávání dospělých, včetně rekvalifikací a zkoušek 
profesních kvalifikací.  Vyjádření odboru dalšího vzdělávání MŠMT ze dne 6.5.2020: 

Zkoušky z profesních kvalifikací a kurzy dalšího vzdělávání vč. rekvalifikačních kurzů 

V rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci přijala vláda ČR usnesení dne 30.4.2020 č. 
490, které umožňuje pořádat vzdělávací akce od 11.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších 
povinných opatření a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst) či 
jiných, a to dodržení rozestupů 2 metry a je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na 
dezinfekci rukou. Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, 
pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, 
pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje. Organizace vzdělávacích akcí by měla 
minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné organizovat individuální zkoušení 
nebo menší skupiny, lépe plánovat harmonogram zkoušek, aby docházelo k minimálnímu kontaktu 
účastníků. Je nutné maximálně dbát na principy ochrany zdraví jako základního principu při 
přípravě i realizaci vzdělávacích akcí. 

Od pondělí 11.5.2020 je možné obnovit vzdělávání dospělých za splnění výše uvedených podmínek, 
které budou uvedeny také na stránkách MŠMT.  

Přejeme Vám všem úspěšný restart. Budeme rádi, podělíte-li se námi o zkušenosti, dotazy či 
nejasnosti, vzešlé z uplynulých týdnů. 

S pozdravem 

Romana Nováčková 

 


