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Interpelace poslankyně Lenky Kozlové na ministra školství, mládeže a
tělovýchovy ve věci předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na
podporu studia běloruských studentů v roce 2020, resp. i na další roky.

Vážený pane ministře,
v souladu s ustanovením čl. 53 odst. 1 Ústavy České republiky a § 110 a násl.
zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se na Vás obracím
s interpelací ve věci možnosti čerpání finančních prostředků vysokými školami, které
se rozhodly pomáhat pronásledovaným běloruským VŠ studentům, kterým v jejich
zemi bylo znemožněno studium a umožnit jim pokračovat ve vzdělávání na vysokých
školách v ČR.
V rámci dotačního titulu č. j. MSMT-38638/2020-1 ze dne 2. října 2020 vyhlásilo
MŠMT v souladu s čl. 22 odst. 5 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku
a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pro rok 2020“ výzvu/podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky
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na podporu studia běloruských studentů v roce 2020, za tento krok Vám upřímně
děkuji.
Dle komunikace s Vysokými školami je řada z nich připravena poskytnout
běloruským studentům pomoc již v přípravě na studium, zajišťovat jim podmínky pro
život a pro studium českého jazyka, připravovat je k přijímacím zkouškám, které se
budou konat před začátkem akademického roku 2021/22. Při komunikaci s nimi jsme
však narazili na akutní problém, který, věřím, lze vyřešit brzkým administrativním
zásahem - vysoké školy mohou požádat o příspěvek pouze v případě, že v evidenci
uvedly běloruské studenty, kteří nastoupili ke studiu již v září 2020 a podání žádostí
bylo ukončeno. Pokud by program nebyl upraven a koncipován také pro příští
akademický rok a studenty výše zmíněné, vysoké školy budou muset pokrýt náklady
na studium z vlastních zdrojů, což by bylo pro řadu z nich finančně za jejich
možnostmi.
Ráda bych Vás tedy požádala, zda-li by nemohlo dojít k úpravě programu tak, aby
VŠ mohly žádat co nejdříve to bude možné, o příspěvek pro studenty, kteří se na
studium připravují, resp. nastoupí i po září roku 2020.
Věřím, že pomoc studentům Běloruska, kterým diktátorské praktiky samozvaného
prezidenta Lukašenka znemožňují základní právo na studium, je naší povinností a
zcela v souladu se zahraniční politikou země. Děkuji Vám, že MŠMT, prostřednictvím
vypsané pomoci, vnímá situaci stejně.
Děkuji Vám!

V úctě
Lenka Kozlová
poslankyně PSP ČR za Českou pirátskou stranu
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Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný pověřenou osobou prostřednictvím datové schránky stejné
účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.
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