
 

K A R E L  KOVÁŘ  
n ámě stek  p ro ř íz en í  sekce  vzd ě láván í ,  sp ortu  a  mládeže  

M inisterst vo ško lstv í ,  mládeže  a  t ě lových ovy  
 

 

Praha, 26. srpen 2020 
Č. j.: MSMT-33594/2020-1 

 
Vážení organizátoři soutěží, 

považuji za nutné vám blíže vysvětlit neobvyklou situaci v organizaci soutěží a přehlídek 
související s epidemiologickými preventivními opatřeními ve školství spojenými s výskytem 
onemocnění COVID-19. 

Opatření jsou navázána na aktuální epidemiologickou situaci a nelze na začátku školního 
roku na celý rok i vzhledem k různorodosti soutěží vyhlásit trvale platnou informaci. 

MŠMT tak nebude prozatím vyhlašovat soutěže celostátního charakteru (celostátní soutěže, 
tzn. včetně okresních a krajských kol) pro školní rok 2020/2021. S ohledem na snížení rizika 
šíření nemoci COVID-19 ve školách jsme po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví přistoupili 
k tomuto preventivnímu opatření. 

Nyní bude MŠMT jednat s jednotlivými pořadateli, zda za nových podmínek soutěž 
uspořádají, jaká bude nová organizační forma (počet kol, distanční forma, přesun termínů). 
Tyto podstatné informace pro vyhlášení soutěží bude shromažďovat v průběhu září. Na konci 
září po plánovaném setkání s pořadateli soutěží i epidemiology rozhodneme, jak budou 
soutěže probíhat v roce 2020/2021 a v návaznosti na to vyhlásíme dotační program. 

Jak uvádí „manuál“ distanční soutěže mohou probíhat. 

Plně si uvědomujeme závažnost a důsledky vzniklé situace, a proto bychom vás chtěli ujistit  
a zdůraznit, že společně s Ministerstvem zdravotnictví uděláme maximum pro zmírnění 
všech dopadů výše uvedeného rozhodnutí. Budeme aktuálně reagovat na vývoj situace a  
v případě jakýchkoliv nových informací budete neprodleně informováni.  

V případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na příslušné pracovníky Mgr. et Mgr. 
Moniku Beranovou (tel. 234 812 741, email: monika.beranova@msmt.cz) nebo Mgr. Petra 
Jansu (tel. 234 815 474, email: petr.jansa@msmt.cz). 

Děkujeme za pochopení i trpělivost, skutečně jsme nenašli jinou cestu, jak postupovat. 

Závěrem nám dovolte vám poděkovat za vstřícnou spolupráci, které si nesmírně vážíme. 
Ubezpečuji vás, že uděláme vše pro to, abychom společně situaci úspěšně zvládli. 

S pozdravem 
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