
 

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno: 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které 
s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž: 

o skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých 
vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků 

středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není 
vyžadována): 

▪ účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná, 
▪ na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění 
COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami), 

o výslovné umožnění zpěvu v základních uměleckých školách (v rámci režimu výuky 1 na 1 nebo individuální 
konzultace). 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 13. dubna 2021 novelizuje mimořádné 
opatření čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN tak, že: 

o povinnost testování podle tohoto mimořádného opatření se vztahuje taktéž na studenty vyšších 
odborných škol, kteří se zúčastní zkoušek na vyšší odborné škole za účasti výše než jednoho studenta na 

zkoušce (tj. při zkoušení jeden student a jeden pedagog není povinné testovat studenta), 
o se upravuje osobní přítomnost na závěrečných a maturitních zkouškách a absolutoriích tak, že negativní 

test musí mít také jakékoliv jiné osoby zúčastněné na zkoušce (např. externí členové komise), dále se 
stanoví výjimka z obecné frekvence testování ve školách tak, že v den konání zkoušky nesmí být negativní 
test starší než 7 dnů; toto platí pro všechny osoby (žáky, studenty, pedagogy, externí členy komisí nebo 
případné osoby z řad veřejnosti), 

o v případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným 
postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit 
preventivní antigenní test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních 
služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou 
uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Toto ustanovení je významné pouze pro účely 
ošetřovného, kdy tyto osoby budou mít nárok, pokud jinak splňují podmínky zákona pro jeho přiznání. 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že: 
o dne 13. dubna 2021 začne distribuce chirurgických roušek pro potřeby žáků základních škol (a 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Chirurgické roušky slouží jako pohotovostní zásoba pro školy 
pro případy, kdy žáci z nebudou příslušnou rouškou vybaveni (znehodnocení roušky během výuky, 
zapomenutí apod.) Distribuční seznam naleznete ZDE, 

o v souvislosti s potřebou zajištění další distribuce Ag testů a přípravou následných etap postupného 
otevírání škol a školských zařízení Vás žádáme o kontrolu, aktualizaci a doplnění údajů Dotazníku k 
mimořádnému šetření COVID 3, který naleznete standardně v Informačním systému školské statistiky na 
adrese https://sberdat.uiv.cz/login pod tlačítkem Dotazník COVID3. Aby bylo možné další distribuci 
antigenních testů včas logisticky zajistit, je nezbytné vyplnit údaje v systému nejpozději do čtvrtka 15. 
dubna 2021 18 hodin, 

o v přílohách zasíláme manuál Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných 
školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2020/2021 

(primárně určen středním školám, konzervatořím a vyšším odborným školám) a Informaci k testování 

https://koronavirus.edu.cz/files/distribuce-rousek-na-skoly-cr.xlsx
https://sberdat.uiv.cz/login


 

uchazečů o střední vzdělání v základních školách a středních školách, je-li uchazeč jejich žákem 2020/2021 

(primárně pro základní školy). 
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PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021  
VZHLEDEM KE COVID-19  

  Úvod  

Tento manuál je určen zejména vedoucím pracovníkům všech škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol 
a školských zařízení (dále jen „škola“) a slouží jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských 
služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021. 

Záměrem MŠMT je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším 
rozsahu. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19  
v jednotlivých okresech České republiky, jakož i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování konkrétních škol  
a školských zařízení, není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání  
a školských služeb. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s přihlédnutím k dalším 
okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví 
ředitel školy. Rozhodnutí ředitele musí respektovat závazná pravidla a měla by být učiněna s vědomím dále 

uvedených informací a doporučení. Manuál se vztahuje na provoz všech druhů škol, pokud není uvedeno 
jinak.  

Základem správného postupu škol ve školním roce 2020/2021 je porozumění preventivním a protiepidemickým 
opatřením; v této souvislosti je nutné sledovat aktuální epidemiologickou situaci.1   

Manuál je metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

 

‼ Manuál však v částech týkajících se hygienických a protiepidemických opatření vychází z podkladů Ministerstva 
zdravotnictví (MZd) – které je také věcně příslušné k jejich bližšímu vysvětlení a metodickému vedení škol v této 
oblasti.  

 
Manuál v sobě zahrnuje: 

 Informativní části (označené piktogramem I) – v těchto pasážích MŠMT informuje o některých zásadních 

skutečnostech, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod. 

 Doporučující části (označené piktogramem D) – v těchto pasážích MŠMT (resp. v částech týkajících  

se hygienických a protiepidemických opatření) metodicky vede školy s tím záměrem, aby dodržením níže 
uvedených doporučených postupů (případně vytvoření podmínek pro jejich dodržení) školy omezily riziko 
šíření onemocnění covid-19 a minimalizovaly tak omezení v souvislosti  
s případnými mimořádnými opatřeními, pokud nastanou.2 Realizací těchto doporučení škola ve vztahu 
k onemocnění covid-19 zároveň naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků 
a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona, resp. povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce.  

 Závazné části (označené piktogramem §) – v těchto pasážích MŠMT poskytuje informace o souvisejících 

závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT 
za stěžejní.3 

                                                             
1 Zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména: https://koronavirus.mzcr.cz/. 
2  Například nižší počet osob/tříd v karanténě při zjištění výskytu onemocnění covid-19 ve škole, zachování prezenční formy vzdělávání 
v maximální možné míře apod. 
3  Tyto pasáže však v žádném případě nepředstavují komplexní přehled povinností školy vycházejících ze školských, hygienických  
či pracovněprávních předpisů. 

https://koronavirus.mzcr.cz/


2 
 

 

V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v tomto manuálu bude vedení škol 

informováno prostřednictvím zprávy zaslané do datových schránek. 

Manuál doplňují následující materiály: 

 Metodika k testování ve školách a školských zařízeních informující o hygienických a bezpečnostních 
požadavcích při realizaci testování, postupu před/při/po testování a nakládání s testovacími sadami. 

 Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů. Jedná se o podpůrný materiál k možnému 
využití školami ke zvýšení kontroly příznaků u dětí, žáků a studentů. 

 materiály na webových stránkách https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq a https://testovani.edu.cz/. 

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM 

ZDRAVOTNICTVÍ: 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

 Skupinová izolace, event. sociální distance. 

 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) 4  a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných 

opatřeních MZd. 

 Opakovaná edukace. 

I S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se 
dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření 
onemocnění covid-19.  

I Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak 
místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS): 

 Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, 
dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.  

 Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci  
a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený 
zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod. (kontakty na místně příslušné 
KHS jsou obsaženy v závěru tohoto manuálu v části Kontakty). 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 

I Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

I Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy 
školy a pohybu osob před budovou školy.  

I I nadále budou přijímána plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd a krizových 
opatření vlády. O konkrétních změnách bude vedení škol průběžně informováno prostřednictvím 
informací zasílaných do datových schránek. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti 
na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS. 

                                                             
4 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou 
uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd  

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq
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D Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu 
včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).  

D Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 
zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce. 

D Doporučuje se vytvořit ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu se hlásí 
onemocnění dítěte nebo zaměstnance), stanovit jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální 
oznámení. 

D Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační 
hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit 
a následně si umýt ruce.5 

D Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a studenty, že osoby s příznaky 
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

D Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav dětí a žáků, zda-li nevykazují symptomatické 
příznaky virového infekčního onemocnění, a to dle checklistu přiloženého v datové zprávě/příloze 
manuálu.  

D Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských 
zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro 
všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel manuálu.    

D Doporučuje se pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až předpokládanou příznivou 
dobu a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Soutěže, které nevyžadují zvýšený 
sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou probíhat standardně. 

D Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání dětí/žáků/studentů mezi učebnami a v dalších 
prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19.  

D Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi žáky různých tříd a skupin. 

D Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem 
(naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných 
těmito subjekty s dětmi/žáky/studenty školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit 
řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.  

§ Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení 

stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení 

roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) 

provést/zajistit u dětí/žáků/studentů a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání 

testovaným dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito 

dětmi/žáky/studenty nebo pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními antigenními testy, 

a to tzv. samoodběrem. V případě ostatních zaměstnanců je pak postačující provádět preventivní 

testování 1x za týden. (V případě zajištění preventivního testování PCR testy je pak frekvence testování 

vždy 1x týdně.) 

§ V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna 
postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená 
pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

                                                             
5 K využití - http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou 

http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou
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HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 

D U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou  
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

D V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou 
a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou 
dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

D Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných 
prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je 
zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě  
a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

D Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně vysoušeči rukou; 
v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.6 

D Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

D Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků/studentů do školy, po 
zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků/studentů ze školy po skončení vyučování.  

D Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

D Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy 
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, 
koberce se vysávají.   

D Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo 
předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice  
a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je 
vyhnout se alergenním prostředkům.  

D Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů  
a předmětů.  

D Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné používat podle 
pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, 
kontaktní čas atd.). 

D Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru 
vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá 
vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní 
nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola 
skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté  
a použité prádlo.  

D Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.  
Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při 
ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C. 

§ Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným 
prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd 

                                                             
6 Příloha č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí  
a mladistvých. 
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 Škola je vybavena:  

D Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na koronavirus 
působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla být uvedena účinná 
koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.  

D Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného 
doplňování do dávkovačů.  

D Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě zaměstnanců školy 
v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 

D Přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro děti/žáky/studenty či zaměstnance školy pro případ 
zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka/studenta či zaměstnance školy.7 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost 
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo 
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých  
a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).   

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, 

bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru 

pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit 

tento postup: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není 
vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 
zákonný zástupce, 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně  
a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto 
není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; 
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti 
nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování 
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze 
školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo 
studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

D V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě 
dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné 
osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný  
a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem 

                                                             
7 Nadále však platí, že škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě 
plošného nařízení jejich užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou v izolaci či v případě úklidu těchto prostor.  
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na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, 
zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané 
místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná 
toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána 
dalšími osobami.   

I V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti 8  je za normální tělesnou teplotu obecně 
považována hodnota do 37 °C.  

I V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.  

§ Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo 
aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest aktuálně stanovené 
mimořádným opatřením MZd a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při 
podezření na nákazu tímto virem.   

§ Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního 
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 
kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.9  

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  

Děti, žáci, studenti 

§ V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do 
izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). 

§ V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném 
týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli 
s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením 
testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý 
den). 

§ Nezletilý žák/dítě – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může 
být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit 
školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z 
nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. 

D Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, 
pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné 
vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. 
Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by 
měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti, a ta 
nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.  

§ Zletilý žák či student – bez zbytečného odkladu je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a 
opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky; 

                                                             
8 Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 
9  Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, 

potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel 

pracovnělékařských služeb).  
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Praktická výuka mimo školu: 

§ Škola zajistí, že zaměstnavatel žáků v praktické výuce (mimo školu) předá škole informace o pozitivním 
testu bezprostředně po zjištění této skutečnosti, spolu s informacemi o jeho kontaktech při výuce 
v předešlých 2 dnech před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u 
kterých výsledky mohou být až druhý den) s dalšími žáky nebo studenty dané školy. 

§ V případě nezletilých žáků v praktické výuce mimo prostory školy, zajistí škola souhlas zákonného 
zástupce se samostatným opuštěním pracoviště v případě pozitivního testu předem. 

 

Zaměstnanci 

§ Pozitivní test zaměstnance – bez zbytečného odkladu opustí školu/školské zařízení;  

§ V případě pozitivního dítěte, žáka nebo studenta se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance 
školy (pokud byla dodržována režimová a hygienická opatření nebo KHS nerozhodne jinak). 

§ V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace skupin na 
všechny děti, žáky, studenty, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech před provedením testu 
nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den).. 

 

Konfirmace a návrat 

I V příloze Manuálu je uvedeno grafické znázornění postupu v případě pozitivně testovaného žáka.  

§ Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace 
neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom, 
že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen 
telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele 
zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a 
dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit 
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

§ Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po 
předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o 
ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství 
nebo praktického lékařství pro děti a dorost. 

§ Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR 
testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který má pozitivní výsledek testu se 
neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku 
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním 
výsledkem preventivního antigenního testu.   

§ V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží 
tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které dále informuje původně 
indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez 
dalších potřebných kroků. 

§ V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný 
zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním 
výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické 



8 
 

 

stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným 
dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu 
podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 
nařizování izolace a karantény.  

§ Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) 
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků 
nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání 
tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona. 

§ Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných 
opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení 
karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné 
skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se 
vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy  
a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí 
většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé 
mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů 
přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní 
děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby 
zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.10 

 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká 
dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost neplatí pro žáky základní umělecké 
školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, kteří se zapojují dobrovolně. 

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 
dětí/žáků/studentů, viz Metodika pro vzdělávání distančním způsobem, Doporučení pro 
vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole a Metodické doporučení pro školy k distanční 
výuce a duševnímu zdraví). 

§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak 
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se 
však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání 
dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální 
podmínky.  

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY  

§ Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem  
a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy 
bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci 
přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény 
práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě 
nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 
60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).  

                                                             
10 Zde uvedená pravidla vycházejí ze zákona č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

https://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/
https://koronavirus.edu.cz/files/metodika-ms.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/metodika-ms.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/distancni-vyuka-a-dusevni-zdravi-md-pro-skoly.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/distancni-vyuka-a-dusevni-zdravi-md-pro-skoly.pdf
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§ Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce. 

D Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat 
ochranu dýchacích cest s vyšším stupněm ochrany, než vyžaduje aktuálně platné mimořádné opatření 
MZd,a zachovávat sociální distanci. 

DALŠÍ SOUVISLOSTI 

  Školní stravování 

D Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo 
MZd jinak: 

 V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit 
vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé 
třídy).  

 Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.  
 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  
 Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 

samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). 
 Personál školní kuchyně musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů nasazeny ochranné 

prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje.  
 Cizí strávníci a žáci strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, musí mít pro konzumaci 

vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle 
očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla pro 
manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní 
jídelny. 

 Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci 
a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny 
vstupovat nemocná osoba. Strávníci mají být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 
metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, 
jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, 
je rozestup alespoň 2 metry; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více 
zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky. 

  Školní družiny a školní kluby 

§ Školní družina (případně školní klub) musí mít vyčleněnou místnost pro případně pozitivně testovaného 
žáka. 

D organizaci oddělení školní družiny či školního klubu nastavit tak, aby odpovídala aktuálně stanoveným 
požadavkům na homogenitu oddělení a skupin.  

Ubytovací školská zařízení 

§ Ubytovací školské zařízení musí mít vyčleněnou místnost pro případně pozitivně testovaného 
ubytovaného. 
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D  
O dalších preventivních opatřeních rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na základě 
znalostí specifických podmínek v konkrétním zařízení.  

D Doporučuje se v souladu s aktuální epidemiologickou situací identifikovat kritické pracovní funkce  
a pozice a naplánovat alternativní pokrytí směn, tj. pracovat v oddělených směnách, které se navzájem 
nepotkávají. 

 

  Praktické vyučování 

I Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je 
praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit.  

  Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování11 

Zařízení veřejných zřizovatelů 

I Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, 
jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.  

§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení 
veřejných zřizovatelů následující: 

 V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky 
omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů 
provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

 S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem, se úplata nevrací.  

 Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo 
přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu. 

 Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje),  
není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se 
tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají nebo 
nemohou probíhat na dálku.  

§ Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování 
opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci ředitele (např. odpočty 
po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním 
měsíci, po které je žák ubytován. 

§ Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na 
situaci i v jiných případech.   

 

Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů 

I Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem)  
a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato 
smlouva řídí (typicky občanský zákoník). 

                                                             
11 Následující pravidla vyplývají z příslušných vyhlášek. V některých případech nicméně výslovná úprava, která by řešila tyto mimořádné situace, 
chybí, a proto se vychází z právní úpravy svou povahou nejbližší. Například u školních družin se vychází analogicky z pravidel ve vyhlášce 

č. 14/2005 Sb. 
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Ošetřovné 

I Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy 
je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec 
na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy 
dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata 
ošetřovného nenáleží. 

I Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v 
případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě 
samostatnou žádostí. 

I Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky 
dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve 
škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze. 

I Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů. 

I K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne 

 

  Školy pro zaměstnance vybraných profesí 

I Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných 
profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči 
o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na 
vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální 
epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet 
do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských 
školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel. 

 

Mateřské školy 

§ Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost 
na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. 

o Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS 
zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou 
případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.  

o O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy. 
o Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. 
o Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. 
o Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek. 

Základní školy 

§ Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným 
opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, 
ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 

o Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné 
skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, 
vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky 
také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. 

https://www.mpsv.cz/osetrovne
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o Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný 
ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník. 

o O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin 
rozhoduje ředitel/ka školy. 

o Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. 
o Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování 

obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. 

Vybrané profese 

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní 

družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
o zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
o příslušníci ozbrojených sil, 
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
o zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

 

KONTAKTY 

I Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT (tedy 
oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená 
„koronalinka“ MŠMT (kontakty v tabulce níže) a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz. 
Koronalinka má zvláštní číslo určené jen pro vedení škol a školských zařízení. Koronalinka je Vám 
k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin. Rovněž je možné navštívit stránky MŠMT 
https://koronavirus.edu.cz/, které obsahují metodické materiály a aktuální informace ke covid-19 v 
oblasti školství. 

I K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je příslušné 
MZd a místně příslušné KHS. 

 

Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:  

• +420 771 139 410  
• +420 771 139 398 

Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT:  

 + 420 770 158 757 
 + 420 773 752 081 
 + 420 773 752 601 
 + 420 723 447 114 

Kontakty na Krajské hygienické stanice: 

mailto:koronavirus@msmt.cz
https://koronavirus.edu.cz/
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 V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení 
kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné 
územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam kontaktů je uveden na 
webových stránkách krajských hygienických stanic nebo lze užít níže uvedené kontaktní adresy: 

Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz   
KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz 
KHS Jihočeského kraje: hdm-all@khscb.cz 
KHS Plzeňského kraje: petra.langova@khsplzen.cz 
KHS Karlovarského kraje: klara.coganova@khskv.cz 
KHS Ústeckého kraje: jan.bechyne@khsusti.cz 
KHS Libereckého kraje: hdm@khslbc.cz 
KHS Královéhradeckého kraje: zaneta.moravkova@khshk.cz 
KHS Pardubického kraje: lenka.labudova@khspce.cz 
KHS kraje Vysočina: kamila.hodacova@khsjih.cz 
KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz 
KHS Jihomoravského kraje: hdm@khsbrno.cz 
KHS Olomouckého kraje: dana.vranova@khsolc.cz 
KHS Zlínského kraje: ivana.lukasikova@khszlin.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

Str. 1 z 11 

Praha 6. dubna 2021 

Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 

*MZDRX01FDQYL* 
MZDRX01FDQYL 

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona  
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle  
§ 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona  
č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  
 
S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje 
provoz škol a školských zařízení tak, že se  
 
I. omezuje: 
 
1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České 
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů 
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při 
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní 
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:  
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních 

programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických 
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a 
praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních  
pro výkon ústavní a ochranné výchovy a  

b) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický 
pracovník), 

 
2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých 

škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních 
vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1, 

 
3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků 
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání 
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: 
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, 
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c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů 
ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,  

d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, 
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický 

pracovník), 
f) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně 

uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti, 
g) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 
h) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních 

školách a v konzervatořích, 
i) praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich 

odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění 
určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo 
školního vzdělávacího programu,  

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo 
skupinách žáků nebo studentů, 

 
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 

přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: 
a) základní školy při zdravotnickém zařízení, 
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
c) dětí v přípravné třídě, 
d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je 

budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy,  
a to včetně školní jídelny,  

e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem, 
že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu 
neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), 

f) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,  
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,  
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník 

a případně zákonný zástupce), 
i) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 

9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných  
pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině, 

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou 
skupinové konzultace podle písm. i), 

 
5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 

přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou 
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze 

v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,  
b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a 
c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení, 
 

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky 
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích 
jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků 
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích 
jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové 
škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou: 
a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 



 

 

Str. 3 z 11 

 

b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník), 
c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický 

pracovník), 
 
7. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků 

a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou: 
a) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a 
b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník). 

 
8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, 

žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a 
žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření,  
a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné 
neměnné třídy prezenční výuky, 

 
9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje 

poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského 
zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných 
a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se 
mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu 
v přírodě a školní výlety, 

 
10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,  

že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného 
vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí 
rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní 
přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti, 

 
11. povoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol,  

a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: 
a) mateřských škol,  
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých 

škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo 
akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, 

 
12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol 

a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků 
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně 
nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy 
nebo školského zařízení, 

 
13. konání 

a) přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy  
a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a  

b) nostrifikační zkoušky podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze  
za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 

 
14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní 
přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně 
základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
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b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, 
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
e) příslušníci ozbrojených sil, 
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, 
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 
 
 
Odůvodnění: 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že mezi nejčetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém 
hodnocení školy a školská zařízení, včetně mateřských škol, je nadále omezen provoz škol 
a školských zařízení.  
 
Nařizuje se omezit provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje osobní přítomnost 
dětí, žáků a studentů na vzdělávání s uvedenými výjimkami. Dále se omezuje provoz 
výchovných a ubytovacích zařízení tak, že se poskytuje ubytování žákům a studentům, 
kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, nebo kteří se účastní vzdělávaní podle 
tohoto mimořádného opatření. Omezuje se také sportovní činnost a zpěv tak, že nemohou 
být součástí vzdělávání s výjimkami podle tohoto mimořádného opatření.  
 
Data potvrzují, že šíření COVID-19 ve školách není zanedbatelné. 
 
Následují shrnutí hlavních zjištění k riziku šíření COVID-19 ve školách a školských 
zařízeních a jeho závislosti na věku.  
Podle dat z ČR (ÚZIS)1: 
 Ve školách je dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických stanic   

evidován dlouhodobě významný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přihlédnutím  
k absolutním počtům onemocnění je školní kolektiv nejčastějším ohniskem dané nákazy. 

 Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, ve kterých je průměrně evidováno 5,1 
pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může být včasné podchycení nákazy 
a dobrá sledovatelnost šíření v definovaných školských kolektivech. 

 Incidence při otevření škol prudce stoupá mj. v závislosti na věku nemocných osob. 
 
Podle dat z ČR a zahraničí z analytické zprávy Think Tanku UK Vzdělávání 212: 
 od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích, stoupá incidence 

nemoci COVID-19 ve všech věkových skupinách, včetně dětí a mládeže;  

                                                

 
1 Viz prezentace ÚZIS dostupná zde: 
https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#slide=id.p29.  
2 Viz prezentace: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1-
rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf. 

https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#slide=id.p29
https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1-rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf
https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1-rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf
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 u žáků středních škol je incidence obecně vyšší než u žáků základních škol (ZŠ); 
 u žáků 2. stupně ZŠ je incidence obecně nižší než u dospělých;  
 ihned po začátku školního roku se v ČR prudce zvyšuje incidence u žáků 2. stupně ZŠ a 

u žáků středních škol; související data však neumožňují  jednoznačně deklarovat, zda  
k nákazám došlo ve školách, nebo mimo ně, ani do jaké míry přispěly tyto věkové 
skupiny k následnému nárůstu epidemie během října; během „podzimního lockdownu“ v 
ČR vzrostl podíl prokázaných nákaz u dětí ve věku 3–6 let v porovnání s ostatními 
věkovými skupinami; s jistým zpožděním tento podíl vzrostl i u dětí ve věku 0–2 roky; 
souvislost nákazy s pobytem v mateřských školách se jeví být u skupiny 3–6letých dětí 
pravděpodobná, nicméně nelze prokázat, zda tento fakt významnou měrou ovlivnil 
celkový průběh epidemie. 

 
Komprehenzivní analýza šíření COVID-19 ve školách v USA3 ukazuje, že nákaza se více šíří 
v domácnostech, kde děti prezenčně navštěvují školu, a to i v závislosti  
na věku/navštěvované třídě (čím starší dítě, tím vyšší riziko). Zároveň tato studie předkládá  
i porovnání podmínek a předpokladů k minimalizaci až úplnému vymizení tohoto rizika,  
a to i pro ročníky odpovídající žákům českých středních škol. Významným faktorem omezení 
rizika je prezenční výuka jen v částečném režimu a dále zavedení režimových opatření (čím 
více opatření, tím nižší riziko). 
 
Studie dopadů plošných opatření z jarní vlny COVID-19 v roce 2020 uvádějí různé dopady 
uzavření škol, jeden z největších dopadů určuje Haug et al.4, podle kterých uzavření škol 
v USA mohlo snížit incidenci a mortalitu až o 60 %. 
 
Podle agentního modelu základní školy, založeného na reálném grafu sociálních vazeb 
a kontaktů žáků a učitelů na jedné větší ZŠ, vyvinutého BISOP ve spolupráci s MŠMT5:  

- Na prvním stupni ZŠ se nemoc COVID-19 šíří významně méně než na 2. stupni ZŠ. 
Ačkoli na 1. stupeň chodí o čtvrtinu více dětí (o jednu třídu), podílí se 1. stupeň ZŠ 
jen na zhruba 42 % infekcí ve škole. Potvrzuje se tím intuice, že menší děti mají 
méně intenzivních sociálních kontaktů a zároveň téměř nemění kolektiv ani učitele  
v průběhu výuky. 

Dle agentního modelu vyvinutého spolu s BISOP6 by týdenní alternace celých tříd na ZŠ 
měly snížit šíření COVID-19 ve škole až o 80 % proti běžnému stavu i bez dalších 
režimových opatření, s nimiž by měl být efekt větší.  
 
Významné snížení rizika při týdenní alternaci skupin jejich rotací potvrzují i další studie 
založené na modelováním školního provozu. Dle modelu z USA7 týdenní rotace prezenční  
a distanční výuky celých tříd snižuje zásadně riziko, že se škola stane místem nákazy žáků a 
učitelů a tím rizikem vzniku ohniska onemocnění.  
 
Týdenní rotace celých tříd se tak ukazují jako klíčové a efektivní opatření s rozhodujícím 
efektem na šíření nemoci COVID-19, které zároveň nezasahuje drastickým způsobem  
do provozu školy v porovnání s dalšími alternativami jako je půlení tříd, využívané například 

                                                

 
3 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597  
4 Viz https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0.  
5 BISOP: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/.  
6 BISOP: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/.  
7 (Figure 4) McGee R.S et al. Model-driven mitigation measures for reopening schools during the COVID-19 pandemic. 
https://doi.org/10.1101/2021.01.22.21250282  

https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0
https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-covidu-19-na-zakladnich-skolach/
https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-covidu-19-na-zakladnich-skolach/
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/02/06/2021.01.22.21250282/F4.large.jpg
https://doi.org/10.1101/2021.01.22.21250282
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na podzim 2020 v Izraeli. Výhodou opatření je zároveň nízká citlivost na úroveň 
individuálního dodržování opatření. 
 
Vedle výuky jen v částečném režimu za využití rotace je nezbytné doplnění tohoto opatření  
o další režimových opatření. Již zmíněná komprehenzivní americká studie zkoumající dopad 
šíření COVID-19 ve školách v USA8 uvádí, že při zavedení 7 a více běžných režimových 
opatření je riziko zvýšeného přenosu ze škol marginální. Mezi nejúčinnějšími režimovými 
opatřeními je uváděno omezení extrakurikurálních aktivit, denní screening symptomů, 
ochrana dýchacích cest učitelů i žáků, dostatečné větrání nebo přesunutí části výuky ven. 
 
Podle agentního modelu školy vyvinutého spolu s BISOP dochází na ZŠ k největšímu 
přenosu infekce (47 %) mezi dětmi ze stejné třídy: klíčová jsou proto především režimová 
opatření ve třídě a o přestávce. Relativně méně významné je šíření infekce mezi dětmi  
z různých tříd.  
 
Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví maximálně rozšířilo povinnost ochrany 
úst prostřednictvím respirátorů třídy FFP2, příp. zdravotnických obličejových masek a jiné 
mimořádné opatření zakotvilo pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení 
a dětí, žáků a studentů na přítomnosti viru SARS-CoV-2. 
 
S ohledem na komunitní charakter šíření onemocnění je v současné době nezbytné stále 
udržovat plošná mimořádná opatření na celém území České republiky s tím,  
že v nejpostiženější oblastech budou uplatňována přísnější opatření.  
  
S ohledem na stále vysoká čísla nakažených a hospitalizovaných osob, je nezbytné nadále 
držet omezený provoz škol a školských zařízení, s odůvodněnými výjimkami, a uplatňovat 
distanční formu výuky. Distanční vzdělávání alespoň částečně kompenzuje zákaz osobní 
přítomnosti a umožňuje zachovat právo na vzdělání. Výkon ústavou zaručeného práva na 
vzdělávání není v souvislosti s přijetím tohoto mimořádného opatření suspendován, neboť se 
žákům a studentům i nadále poskytuje vzdělávání v nejlepší dostupné formě. 
 
I přes uvedené důvody omezení provozu škol a školských zařízení, existují důvody zřetele 
hodné, pro které je stanovena výjimka z daného omezení.  
 
K bodu I./1 – omezení vysokých škol  
Výjimka ze zákazu se vztahuje na konání zkoušek v max. počtu 10 osob. Na vysoké škole 
není možné některé zkoušky konat pouze distanční formou, z toho důvodu je umožněno 
konat zkoušky formou prezenční, aby nebyl ohrožen průchod studiem. Zároveň je stanovena 
maximální kapacita osob na jednotlivé zkoušce, čímž se omezuje riziko přenosu koronaviru. 
 
Výjimka podle písm. a) se umožňuje z toho důvodu, že studenti zdravotnických 
a pedagogických oborů v rámci své praxe vykonávají činnosti přímo ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Zpravidla se jedná o studenty, kteří studiem již 
získali požadované kompetence a mohou tedy vykonávat ty činnosti, které by jinak byly 
vyhrazeny personálu nemocnice či škol. Tito studenti svou činností mohou výrazně pomoci 
příslušným zdravotnickým zařízením, které se mohou potýkat z důvodu koronaviru 
s nedostatkem vlastního personálu. Stejně to platí u studentů pedagogický oborů, kteří svou 
účastí na praxi mohou vypomoci již tak zatíženému sektoru škol a školských zařízení.  
                                                

 
8 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597.  

https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597
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Výjimka pod písm. b) pak umožňuje individuální konzultaci, kdy je přítomen pouze student 
a příslušný akademický pracovník. V takových případech je při dodržení ostatních 
protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) a dodržení hygienických 
opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. Současně se touto výjimkou umožní 
doplnit si vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci 
distančního vzdělávání student dostatečně neosvojil apod.  
 
K bodu I./2 – zákaz poskytování ubytování studentům vysokých škol 
Výjimka z bodu 2 je nezbytná z toho důvodu, aby osoby, které nemají v České republice jiné 
bydliště, mohly setrvat v ubytovacím zařízení, zároveň je tato možnost ponechána z logiky 
věci osobám, kterým je umožněna přítomnost na prezenční výuce.  
 
K bodu I./3 – omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří 
Výjimka podle bodu 3 písm. a) a b) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola 
nad pohybem osob a setkáváním osob mezi sebou. Jedná se o zařízení pro předem danou 
skupinu osob, které se pohybují v jednom (uceleném nebo dokonce uzavřeném) zařízení. 
Nedochází ve vysoké míře ke kontaktům s jinými osobami než s těmi, které jsou umístěny 
v zařízeních pro ústavní nebo ochrannou výchovu, resp. v zařízeních zřízenými 
Ministerstvem spravedlnosti. Tyto osoby se tedy potkávají tak jako tak a není žádný důvod 
omezovat jejich setkávání v rámci školy, resp. při vzdělávání. 
  
Výjimka podle bodu 3 písm. c) umožňuje, aby se žáci a studenti zdravotnických oborů mohli 
vzdělávat v rámci praktického vyučování a praktické přípravy přímo ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Jedná se o žáky nebo studenty, kteří získávají 
kompetence např. na pozice ošetřovatele či sanitáře a mohou tedy pod dozorem případně již 
samostatně vykonávat ty činnosti, které by jinak byly vyhrazeny tomuto personálu v rámci 
zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb.  Tito žáci a studenti svou činností 
mohou výrazně pomoci příslušným zdravotnickým a sociálním zařízením, které se mohou 
potýkat z důvodu koronaviru s nedostatkem vlastního personálu.  
  
Výjimka podle bodu 3 písm. d) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných 
školách je velice problematická a nemohla by v takové míře, jako v jiných školách, zachovat 
právo na vzdělání. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna 
prezenční výuka. 
 
Výjimka podle bodu 3 písm. e) pak umožňuje, aby se jeden žák nebo student mohl setkat 
se svým učitelem na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení 
ostatních protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) a dodržení 
hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si 
vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, v kterých se žák v rámci 
distančního vzdělávání hůře orientuje apod.  
 
Výjimky pod písm. f), g) a h) jsou stanoveny pro vybrané zkoušky. Distanční konání těchto 
zkoušek může být v mnoha případech problematické, ne-li neuskutečnitelné. Uvedené platí 
zejména pro závěrečné a maturitní zkoušky nebo absolutoria. Pod písm. f) jsou umožněny 
prezenční komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky, které v letošním školním 
roce konají žáci maturitních ročníků středních škol a konzervatoří podle opatření obecné 
povahy vydaného na základě § 184a školského zákona.  
 
Výjimka podle písm. i) umožňuje studentům a žákům praktický výcvik v řízení motorových 
vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského 
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oprávnění určených skupin dané Rámcovým vzdělávacím programem nebo školním 
vzdělávacím programem. S ohledem na to, že prezenční praktická výuka byla delší dobu 
omezena, je nezbytné, aby bylo těmto žákům a studentům umožněna praktická výuka 
vzhledem k délce trvání tohoto praktického výcviku. Obecně je mimořádným opatřením také 
umožněno, aby se konaly činnosti k získání řidičského oprávnění, proto je vhodné umožnit 
tento výcvik i žákům a studentům v rámci jejich praktického výcviku. 
  
K bodu I./4 – omezení provozu základních škol 
Výjimka podle bodu 4 písm. a) a b) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola 
nad pohybem osob a setkáváním osob mezi sebou. Nedochází ve vysoké míře 
ke kontaktům s jinými osobami než s těmi, které jsou umístěny v zařízeních pro ústavní nebo 
ochrannou výchovu, resp. v zařízeních zřízenými zdravotnickými zařízeními. Současně není 
důvodné v těchto případech omezovat poskytování vzdělávání, když děti jsou spolu v daném 
zařízení prakticky celodenně.   
  
Výjimka v bodě c) a f) je pak stanovena pro děti, které navštěvují přípravné třídy základní 
školy a zde se vzdělávají v rámci povinného předškolního vzdělávání, které není zakázáno. 
Je tedy třeba k nim z tohoto hlediska přistupovat stejně jako k dětem, které jsou např. stejně 
staré a plní povinné předškolní vzdělávání v rámci mateřské školy.   
  
Výjimka podle bodu 4 písm. d) a e) je pro žáky, u kterých je prezenční výuka velice klíčová, 
jelikož pro tyto žáky vzhledem k jejich věku je prezenční výuka nenahraditelná a distanční 
výuka by pro tyto žáky byla nejvíce problematická a nejméně efektivní. Výuka čtení a psaní 
je v 1. ročníku realizovatelná prakticky pouze prezenčně. Rovněž u zbylých ročníků prvního 
stupně ZŠ je naléhavý zájem na prezenční výuce, neboť v tomto školním roce měly distanční 
způsob výuky po velmi dlouhou dobu v řádu několika měsíců. Zároveň je stanovena rotační 
výuka, jelikož týdenní rotace celých tříd se ukazují jako klíčové a efektivní opatření 
s rozhodujícím efektem na šíření nemoci COVID-19, které zároveň nezasahuje drastickým 
způsobem do provozu školy v porovnání s dalšími alternativami jako je půlení tříd, využívané 
například na podzim 2020 v Izraeli (více viz obecná část odůvodnění). Rotace se pak 
nebude týkat prvních stupňů, kde nepřesahuje celkový počet žáků na celém prvním stupni 
ZŠ 75 žáků a zároveň se jedná o první stupeň, který je stavebně oddělen od 2. stupně, a to 
včetně školní jídelny. U těchto „malých“ 1. stupňů ZŠ jsou malé třídní kolektivy (průměr 
vychází na maximálně 15 žáků ve třídě), což umožňuje přijímat vhodná opatření snižující 
riziko přenosu nákazy (např. pomocí dostatečných rozestupů) a z povahy věci zde nehrozí 
takové šíření viru mezi osobami, jako u velkých třídních kolektivů. 
 
Výjimka pod písm. g) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných školách je 
velice problematická. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání je těmto žákům umožněna 
prezenční výuka.  
 
Výjimka pod písm. h) pak umožňuje, aby se jeden žák mohl setkat se svým učitelem 
na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení 
nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení 
hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si 
vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci distančního 
vzdělávání žák dostatečně neosvojil apod.  
 
Výjimka podle písm. i) umožňuje skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků. Tato 
skupinová konzultace je umožněna pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří jsou z nějakého důvodu 
znevýhodnění v distanční výuce. Může se jednat například o nedostatečnou materiální 
podporu distanční výuky. Také se skupinová konzultace umožňuje pro žáky 9. tříd, kteří se 
v současné době především připravují na přijímací zkoušky. 
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K bodu I./5 – omezení provozu mateřských škol 
Výjimka podle písm. a) umožňuje osobní přítomnost těch dětí, kteří mají povinné předškolní 
vzdělávání. S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné 
dopravě apod.) je nezbytné omezit v případě mateřských škol uvolnění opatření pouze na 
děti s povinností předškolního vzdělávání. Uvedené zároveň poskytne mateřským školám 
možnost vytvoření menších skupin dětí (do 15 osob), a to jak z prostorového, tak 
personálního hlediska. Děti v předškolním roce mají nejvyšší potřebu vzdělávání vzhledem 
k přípravě na jejich vstup do základní školy. 
 
Výjimka podle písm. b) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných školách je 
velice problematická. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna 
prezenční výuka. 
 
Výjimka podle písm. c) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola nad pohybem 
a setkáváním osob. Nedochází ve vysoké míře ke kontaktům s jinými osobami než s těmi, 
které jsou umístěny v zařízeních zřízenými zdravotnickými zařízeními. Současně není 
důvodné v těchto případech omezovat poskytování vzdělávání, když děti jsou spolu v daném 
zařízení prakticky celodenně. 
 
K bodu I./6 - omezení základního uměleckého a jazykového vzdělávání 
Výjimka podle písm. a) umožňuje konat státní jazykové zkoušky za režimových opatření. 
Státní jazykové zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi, 
z toho důvodu je jim udělena výjimka.  
 
Výjimka podle písm. b) umožňuje, aby se jeden žák nebo účastník mohl setkat se svým 
učitelem na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení 
nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení 
hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si 
vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci distančního 
vzdělávání žák nebo účastník dostatečně neosvojil apod.  
 
Výjimka podle písm. c) umožňuje, aby se jeden žák nebo jeden účastník mohl setkat se 
svým učitelem v rámci individuální prezenční výuky. Je tedy možné, aby byla uskutečněna 
plnohodnotná prezenční výuka, ale pouze jeden na jednoho. V takových případech je 
při dodržení ostatních protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) 
a dodržení hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. 
 
K bodu I./7 - omezení provozu středisek volného času  
Výjimka podle písm. a) umožňuje, aby se jeden účastník mohl setkat se svým učitelem 
na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení nezbytných 
protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení hygienických 
opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. 
 
Výjimka podle písm. b) umožňuje, aby se jeden účastník mohl setkat se svým učitelem 
v rámci individuální prezenční výuky. Je tedy možné, aby byla uskutečněna plnohodnotná 
prezenční výuka, ale pouze jeden na jednoho. V takových případech je při dodržení 
nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení 
hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. 
 
K bodu I./8 - omezení provozu školních družin a školních klubů  
Výjimka podle bodu 8 umožňuje poskytovat zájmové vzdělávání pro žáky, kterým je 
umožněna prezenční výuka. Vzhledem k tomu, že je stanovena podmínka homogenity 
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jednotlivých skupin, nedojde k prolínání žáků z různých tříd, a tedy riziko nákazy se touto 
činností významným způsobem nezvyšuje.  
 
K bodu I./9 - omezení provozu výchovných a ubytovacích zařízení   
Výjimka podle bodu 8 je nezbytná z toho důvodu, aby osoby, které nemají v České republice 
jiné bydliště, mohly setrvat v ubytovacím zařízení, zároveň je tato možnost ponechána  
z logiky věci osobám, kterým je umožněna přítomnost na vzdělávání. 
 
K bodu I./10 - omezení zpěvu jako součásti vzdělávání   
Výjimka je stanovena z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je zpěv hlavní vzdělávací 
aktivitou a jeho zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání.  Pokud by tato výjimka 
nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší 
nebo dobrovolné předměty.  
 
K bodu I./11 - omezení sportovní činnosti jako součásti vzdělávání  
Výjimka podle písm. a) je stanovena z toho důvodu, že pohyb dětí v mateřských školách je 
integrální součástí mnoha aktivit a vzdělávání by jeho absencí velmi trpělo.  
  
Výjimka podle písm. b) se stanoví z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je sportovní 
činnost hlavní vzdělávací aktivitou a její zákaz by pro ně znamenal znemožnění 
vzdělávání.  Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání 
těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty.  
  
K bodu I./12 - zákaz vstupu třetích osob do škol  
V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný 
pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt   s žáky, studenty a 
pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění 
smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu například  
při dopomoci při samotestování atd. Ve všech případech je však nutno dbát na omezení 
kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy).   
 
K bodu I./13 – výjimky z omezení konání některých zkoušek 
Výjimka podle písm. a) umožňuje konání přijímacích zkoušek za předpokladu, že se jej bude 
(v jeden okamžik v jedné místnosti) účastnit nejvýše 20 osob. Přijímací zkoušky v mnoha 
případech není možné konat pouze na základě posouzení písemných podkladů, a je tedy 
nutné konat prezenční testy nebo posouzení nadání uchazečů, které není možné konat 
distančně. Z důvodu omezení rizika přenosu koronaviru se tak omezuje maximální počet 
osob, které se mohou současně účastnit přijímacího řízení, a to samozřejmě při dodržení 
všech hygienických opatření. 
 
Výjimka podle písm. b) umožňuje konání nostrifikačních zkoušek za režimových opatření. 
Nostrifikační zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi, z toho 
důvodu je jim udělena výjimka. 
 
K bodu I./14 – výjimky pro děti zákonných zástupců určených profesí 
Zákaz prezenční výuky dětí a žáků ve školách má mj. za následek, že spolu s prezenčním 
poskytováním vzdělávání nemůže být zajištěna ani péče o děti a žáky od 2 do 10 let (nebo 
starší žáky, kteří potřebují intenzivnější péči). V důsledku nezajištěné péče by museli péči 
o tyto děti a žáky zajistit zákonní zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí 
a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit 
péči o jejich děti. 
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Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí 
pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách a případně 
školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další 
zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci 
České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a 
zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
 
K bodu II. 
Výjimky vyjmenované v bodě II. nebudou povoleny v okresech, ve kterých bude potvrzena 
hodnota 7denní incidence (kumulativní počet případů za 7 po sobě jdoucích dnů v přepočtu 
na 100 tisíc obyvatel) dvojnásobně vyšší, než bude celková hodnota 7denní incidence v ČR. 
Zároveň bude při hodnocení rizika zohledněn vývoj trendu výskytu nemoci COVID-19 
(především mezi týdenní nárůst) v posuzovaných okresech. Cílem tohoto opatření je zabránit 
nekontrolovatelnému šíření nemoci COVID-19 a tím zhoršení epidemiologické situace 
v posuzovaných okresech. V případě nepřijetí tohoto opatření lze ne základě dosavadních 
zkušeností důvodně předpokládat, že by v postižených okresech musela být přijata přísnější 
protiepidemická opatření. 
 
 
 
 
 
 doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
 ministr zdravotnictví 
 podepsáno elektronicky 
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