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MlMoŘÁDNÉ oPArŘEnÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušnýpodle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č.258t2o00 Sb,, o ochraně veřejného Ždraví a o změně něktených souvisejícíchzákonŮ,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,záRon é. 258l2a00 Sb.") a § 2 odst. 1 ákona
č.94t2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COV|D-19 a o změně
něktených souvisejícíchzákonů (dále jen ,,zákon é.9412021 Sb."), nařizuje postupem podle

§69odst. 1písm.b)aodst.Zákonač.258l20a0Sb.apodle§2odst.2písm,f)zákona

č.9a2au Sb.

k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozŠřeníonemocnění
covlD-1g způsobené norným koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatřenÍ:

S rjčinnostíode dne 12. dubna 2021 da odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje
provoz škola školských zařízení tak, že se

1.

provoz vysokých škol podle zákona é. 11'111998 Sb., o vysokých školách a o změně .
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisŮ,
včetně zahraničníchvysokých škol a jejich poboček působícíchna územíCeské
republiky (dále jen ,,vysoké školy"), a to tak, že se zakazuje osobní přílomnost studentŮ
na uýuce a zkouškách, účastní.|ise v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při
kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní
studiu na vysoké škole a účastníků
přítomnostistudentů podle tohoto bodu se neváahuje na:
a) účastna klinické a praktické uýuce a praxi studentů všech ročníkŮ studijních
programů všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalšíchzdravotnických
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou v,ýuku a
praxi v máteĚrlicn, základních a středních školách nebo školských zaříiéních
pro rnýkon ústavní a ochranné v,ýchovy a
b) účastna individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický
pracovník),

ta( že zakazuie poskytování ubytování studentúm vysokých
škol, ktéříniali na územíČeskérepubliky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních
provoz vysokých škol, a to

vysokých škol, s výiimkou studentů, kteří se mohou účastnitwdělávání podle bodu 1,

provoz středních a lyššíchodbomých škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, ákladním, středním, Wššímodborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žákŮ
vyššímodborném vzdělávání ve školách vzdělávání
a studentů na středním
v konzervatoň podle školskéhozákona, s výjimkou:
a) škol zřízených pň zaffzeních pro výkon ústavníqýchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zíízenýchMinisterstvem spravedlnosti,

a

a
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c) praktického vyuěování a praktické přípravy žákůa studentů zdravotniCkých oború
ve zd ravotn ických zař ízenícha zaíízeníchsociál n ích sl užeb,
d) žákův oboru Úoaani Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
e) individuální konzultace (pouze jeden žaR nebo student a jeden pedagogický

pracovník),

.

i<onání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, atoza účastinejqýše20 osob v místnosti,
neivýše '!0 o9ob v míslnosti,
9) konání zŘoušek na vyššíchodborných školách za ričasti
h) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních
školách a v konzervatořích,
jejich
i) praktického rnýcviku v řízení motororlých vozidel ryků.a studentŮ v rámci
je
oPrávnění
ňdičského
získání
bduorné příprávy v oborech rrzdělávání, u ktených
určených skupin-součástí rzdělávání podle Rámcového vzděIávacího programu nebo
školn ího rzdělávacího programu,
s tím, že prezenčníuln i.a husí Probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo
skupinách žákůnebo studentů,

f)

provoz ,ákhdní"n škol podle školskéhozákona, a to tai, že se zakazuje osobní
přítomnost ákú naákladním rrzdětávání v ákladní škole, s v,ýiimkou:
a) základní školy pfi zdravotnickém zaíízeni,
oÍ srol zřízených-píizařízeníchpro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovY,

c)

dětí v přípravné třídě,
je
,i.
Ótupne ve škole, ve které je poče1 žáků1.. _stupně neivýše 79 ž+.ků,Pokud
budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně Základní ŠkolY,
a to včetně školní jídelny,
1, stupně ve'sxole, která nesplňuje podmínky podle písmen9 d), a to zPŮsobem,
iaro
e)
že se vzo!Évánív lichém týdnu ner]častníprvní polovina tříd a v sudém týdnu
nerjčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze poČet zaokrouhlit),
dětí v přípravném stupni základní školy speciální,.
zákona,
91 ,akh.iniČn Srol nebo tříd zřízených podIe § 16 odst._9 školského
pracovník
jeden
pedagogický
jedno
dítě nebo ák,
ňi inoiuiauální konzultace (pouze
a případně zákonný zástupce),
sxup}nové konzufiáce zaitl Z. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo ŽákŮ
9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech Potřebných
pro přijímací zkóušxy, a to v neivyššímpočtu 6 !áků_yjedné skupině,
s tím, žó §rezenční výulia musí próbihat v neměnných třídách dětí nebo žáků,s výiimkou
skupinové konzultace podle písm. i),

ái iaiu

0

i)'

ÚŽdetávani s tím, že mohou být rzdělávány pouze
v neměnných skupinách neivýše 15 dětí,
řnateřskýcir škol a tíídz!ízenýchpodle § 16 odst. 9 školského zákona a
školy pfi zdravotnick ém lařízení,

provoz základníctr uměleckých škol, jazykových škol s.právem státní jazykové zkouŠkY
jednolet9
lurrv cizích
ilodle školského zákona a- rzdělávacích institucí poskytujících
podpoře,
ve znění
sociální
o
státní
Sb.,
11711995
ř.vi,n s denní výukou podle zákona č.
účastníkŮ
nebo
žáků
io]aéisi"r, přeopisů, a to tak, že se zakazule osobní_přítomnost
ha zaÉlaonim umencxém rzdělávání v základní umělecké škole, na kuzech cizích
na jazykovém vzdělávání v jazYkové
iáalr,tl i oennr výukou ve rzdělávacích institucích a
Bt<ote s právem státní jazykové zkoušky, s qýjimkou;
a) státňí jazykové zkoušky za účastineivýše 10 osob v

místnosti,

s tr.2z11

b)

individuální konzultace fieden žák nebo účastnka jeden pedagogický pracovník),
pedagogický
pracovník),

c) individuální prezenčnírnýuky fieden žáR nebo účastníka jeden

7.

provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazďle osobní přítomnost dětí, žákŮ
na tomto zájmovém yzdělávání, s uýjimkou:
a studentů a jiných účastníků
a) individuální konzultace fieden účastníka jeden pedagogický pracovník) a
b) individuální prezenčnívlýuky fieden účastníka jeden pedagogický pracovník).

8.

provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí,
na tomto zájmovém vzdělávání, s uýjimkou dětí a
žákůa studentů a jiných účastníků
žáků,kteří se mohou účastnitprezenčnívYuky podle tohoto mimořádného opatření,
ato za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné
neměnné třídy prezenčnívýuky,

ubytovacích zaiízení,a to tak, že se zakaz$e
poskytování ubytování žákůmškol a studentům vyššíchodborných škol podle školského
zákona, kteří mají na územíČeskérepubliky jiné bydliště, ve školských výchovných
a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s rnýjimkou žákůa studentŮ, kteří se
mohou účastnitrzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, azakazuje školu
v přírodě a školníWety,

9. provoz

školských výchovných

a

zaíízenípodle školského zákona a provoz vysokých Školtak,
odbomého
že součástívzdělávání není zpěv, s rnýjimkou oborů středního a vyŠŠÍho
je
zpěv stěŽejní souČástí
vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve ktených
rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního pr€ramu, ato za osobní

10. provoz škol a školských

přítomnosti nejvýše 6 žákůnebo studentů v místnosti,

1í. povoz škol a školských zařízení podle školskéhozákona a provoz vysokých
a to tak, že zakazuie sportovní činnostijako součást vzdělávání, s uýjimkou:

Škol,

a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššíhoodborného vzdélávání a studijních programŮ vysokých
škol, ve ktených je sportovní činnost stěžejnísoučástí rámcového nebo
akreditovaného vzdělávacího či studijn ího programu,

12.prowz mateřskýďr, základních a středních škol, konzervatoří, vyššíchodborných škol

a školskýchzař{zení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků,studentů nebo účastníkŮ
a zaměŠtnanců)do prostor školy nebo školskéhozařízení je možný jen v nežbytně
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, vyššíodborné školy, střední Školy
a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účastinejv,ýše 20 osob v místnosti a

b) nostrifikačnízkoušky podle školskéhozákona tak, že se mohou konat pouze
za účastinejv,ýše 10 osob v místnosti,

14. v mateřských školáďr, školníchdružinách a školních klubech trak, že se umoŽňuie osobní

přítomnost na radělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům1. stupně
základních škol ve školnídružně nebo školnímklubu, jejichž zákonní zástupcijsou
a) zdravotničtípracovníci poskytovate|ů zdravotních služeb,
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d)
e)

0

g)
h)
i)

i)

FinančníspráW Českérepubliky.

odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že mezi nejčetnějšíohniska nemoci COV!D-19 patří v celkovém
hodnocení školy a školská zařízení, včetně mateřshých škol, je nadále omezen provoz Škol
a školských zalízení.
Nařizuje se omezit provoz škol a školských lařIzení tak, že se omezuje osobní přítomnost
dětí, žákůa studentů na rrzdělávání s uvedenými výjimkami. Dále se omezuje provoz
výchovných a ubytovacích zaíízenílak, že se poskytuje ubytorání žákůma studentům,
kieří nemají na územíČeskérepubliky jiné bydliště, nebo kteří se r]častnívzdělávaní podle
tohoto mimořádného opatření. Omezuje se také sportovní činnost a zpěv tak, Že nemohou
být součás tí vzděláván í s výjimkami podle tohoto mimořádného opatření.
Data potvrzují, že šřeníCOV|D-19 ve školách není zanedbatelné.

Následují shmutí hlavních zjištěník riziku šffeníCOV|D-19
zařízeních a ieho závislosti na věku.
podle oat z Čn 1Úzls11:

ve školách a

školských

Ve školách ie dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických stanic
evidován dlouhodobě qiznamný počet ohnisek nákazy COV|D-19, s pňhlédnutírrt
k absolutním počtůmonemocnění je školníkolektiv nejčastějšímohniskem dané náltazy.

velikosti jde o ohniska spíšemalá, ve kterých je průměmě evidováno 5,1
pozitivních případůna jedno zařízenl. Důvodem můžebýt včasnépodďtycení nákary
a dobrá sledovatelnost šření v definovaných školskýcÝt koleldivech
lncidence při oteťeníškol prudce stoupá mj. v ávislosti na věku nemocných osob.

Z hlediska

:

Podle dat z ČR a zahraničíz analytické zprály Think Tanku UK Vzdělávání 212:
od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích, stoupá incidence
nemoci COV!D-19 ve všech věkových skupinách, věetně dětí a mládeže;

r

Mz prezentace IJZS do§lupná zde:
httDs://docs.qooq|e.com/oresentation/d/J rÉaXGTeximKZu2MUJGcothrORžaWBJi/presentť"ueb=true#slide=id,p29,
píBzentac€: htlos;//tarantula.ruk.cúni.c/AKTUALlTY-l í89$version'triziko:iost skolniho orosŤedi pro sireni COVlDu
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