
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Informace k provozu škol a školských 
zařízení od pondělí 7. prosince 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním 
způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://
bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během 
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), 
popřípadě každých 30 min.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna 
postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových 
opatření).
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměst-
nance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je 
uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na 
webových stránkách KHS.

  Stručně: Novinky v provozu od pondělí 7. prosince 2020:

	 �   Mateřské školy nadále beze změn, prezenční výuka.

	 �   Základní školy nadále beze změn, prezenční výuka 
pro 1. stupeň a 9. ročníky; 6. až 8. ročníky rotační  
prezenční výuka.

	 �   Speciální školy nadále beze změn, prezenční výuka.

	 �   ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 
a střediska volného času: Je umožněna prezenční 
výuka do 10 žáků nebo účastníků vzdělávání.

	 �   Školní klub: Za dodržení homogenity skupiny žáků 
jedné třídy je umožněn provoz školního klubu. Ne-
ní-li to realizovatelné (např. z personálních důvodů), 
je možné do jedné skupiny ve školním klubu zařadit 
žáky různých tříd, ale pouze do max. 10 žáků.

	 �   SŠ, konzervatoře, VOŠ: Nově je homogenita třídy, 
oddělení a studijní skupiny pouze doporučená; to 

neplatí pro nižší stupeň víceletého gymnázia a první  
4 ročníky 8letého oboru konzervatoře.

	 �   Školní stravování: Pro distančně vzdělávané do-
poručujeme nadále pouze odběr, nikoliv konzuma-
ci na místě, jinak se provoz řídí aktuálními pravidly 
pro provoz stravovacích služeb vyplývajícími z krizo- 
vého opatření (usnesení Vlády ze dne 30. listopadu 
č. 1262). 

	 �   Školská výchovná a ubytovací zařízení bez omezení, 
školská poradenská zařízení beze změn. 

	 �   Školní družiny: je umožněno v rámci jednoho oddě-
lení spojit žáky jednoho ročníku, případně nově také 
dvě stále stejné třídy, bez ohledu na ročník.

 1  Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále 
jen „rouška“). 
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Platí všechna uvolnění opatření uvedená v dřívější informa-
ci zde: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-pro-
vozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf a k tomu  
se dále upravuje:

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných 
škol od pondělí 7. prosince 2020:

	 �   Je povolena osobní přítomnost: 
 •  nadále žáků a studentů závěrečných ročníků střed-

ních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, 
čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzer-
vatořích,

 •  žáků a studentů při praktickém vyučování a prak-
tické přípravě (již není stanoven maximální počet 
žáků/studentů ve skupině).

 ▪  Praktické vyučování a praktická příprava se us-
kutečňuje ve školách a školských zařízeních 
nebo na pracovištích fyzických nebo právnických 
osob, které mají oprávnění k činnosti související 
s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou  
smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučo-
vání a podmínkách pro jeho konání.

 ▪  Na pracovišti fyzických nebo právnických osob 
se na praktické vyučování a praktickou přípravu 
mohou vztahovat další pravidla pro příslušné 
provozy či činnosti.

	 �   Prezenční výuka je nadále povolena u:
 •  škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy,
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 •  žáků oborů Praktická škola jednoletá a Praktická 

škola dvouletá.

	 �   Nově: u ostatních žáků a studentů, kteří byli povinni 
se dosud vzdělávat distančním způsobem, se přechází 
u prezenčního teoretického vyučování na režim ro-
tační výuky – střídání celých tříd (příp. studijních 
skupin/ročníků v konzervatoři) po týdnech, za před-
pokladu, že tomu nebrání objektivní překážky (v ta-
kovém případě ředitel školy rozhodne o pokračování 
distanční teoretické výuky). 

 •  Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat 
vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil 
počet žáků/studentů přítomných ve škole.

 •  U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výc-
vik, je naplněna podmínka rotační výuky u těch 
tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden te-
oretické výuky a týden odborného výcviku realizo-
vaného na školních pracovištích nebo na reálných 
pracovištích u zaměstnavatelů. Tyto třídy se vzdělá-
vají podle stálého rozvrhu.

	 �   Pro výše uvedené případy je prezenční i distanční 
výuka povinná. 

	 �   Školy a jejich třídy podle § 16 odst. 9 školského záko-
na jsou kromě oboru vzdělání Praktická škola jed-
noletá a Praktická škola dvouletá ve stejném režimu 
jako běžné školy a jejich třídy.

	 �   Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má 
přednost před prezenční i distanční výukou. 

 •  Vláda ČR uložila hejtmanům a primátorovi hla-
vního města Prahy od 25. listopadu přednostně 
ukončovat pracovní povinnost žákům posledních 
ročníků středních škol a studentům posledních 
ročníků vyšších odborných škol. 

	 �   Při prezenční výuce je doporučeno udržovat homo-
genní skupiny (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/
oddělení/ročníků v konzervatoři se neslučují, ani ji-
nak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod 
a odchod žáků/studentů tak, aby nedocházelo ke 
kontaktu mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin/
oddělení/ročníků v konzervatoři. Povinná homoge- 
nita nadále platí pro nižší stupeň víceletého gymná-
zia a první 4 ročníky 8letého oboru konzervatoře.

	 �   Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání 
(včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se 
jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného 
vzdělávacího programu (např. obor vzdělání Bez-
pečnostně právní činnost, Gymnázium se sportovní 
přípravou, obory vzdělání konzervatoře a Předškolní 
a mimoškolní pedagogika). 

	 �   Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby po-
hybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po 
celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy.

 •  Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na 
ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele 
výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je 
dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech 
osob.

 •  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neu-
možňuje nošení ochranného prostředku (zejm. 
tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí 
žáci/studenti nosit roušku.

	 �   Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních 
prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského 
zařízení.

	 �   Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměst-
nance) do prostor školy je obecně možný jen v dů- 
vodných případech za přijetí režimových opatření 
minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem 
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třetích osob mohou být například zákonní zástupci 
nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kon-
trolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského pora-
denského zařízení, krajské hygienické stanice, stu- 
denti v rámci praxí, osoby zajišťující zásobování, 
případně další nezbytné služby.

	 �   U všech žáků a studentů jsou umožněny prezenční 
konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky.  
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

	 �   S režimovými opatřeními je možné konat tyto zkou- 
šky: 

 • přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře,
 •  maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absoluto-

ria.

   Provoz jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, 
základních uměleckých škol a středisek volného času od 
pondělí 7. prosince 2020:

	�   Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové  
zkoušky je omezena takto: 

 •  Je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků. 
 •  Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu 

(vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále dis-
tanční způsob vzdělávání. 

	�   Je umožněna prezenční výuka jednoletých kurzů cizích 
jazyků do 10 účastníků vzdělávání.

	�   Výuka žáků základních uměleckých škol je omezena  
takto: 

 •  Je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků. 
 •  Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu 

(vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále dis-
tanční způsob vzdělávání.

	�   Prezenční činnost střediska volného času (dům dětí  
a mládeže a stanice zájmových činností) je povolena  
do 10 účastníků. 

	�   Je zakázán zpěv a sportovní činnost s výjimkou oborů,  
ve kterých je zpěv a sportovní činnost stěžejní součástí 
rámcového vzdělávacího programu, v případě stře-
diska volného času s výjimkou činností, při kterých je 
zpěv nebo sportovní činnost podstatou zájmového 
vzdělávání. 

	�   Nadále je možné konat individuální konzultace.

	�   Žáci a zaměstnanci školy nebo školského zařízení (i další 
osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) 
mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve 
vnitřních prostorách škol. 

 •  Je-li nezbytné, aby žáci při výuce/činnosti viděli na 
ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele 
výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je 

dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. 
Ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně 
platnými obecnými pravidly. 

 •  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňu-
je nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv 
– tam, kde jsou povoleny, hra na dechové nástroje), 
nemusí žáci nosit roušku.

	�   Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do pros-
tor školy nebo školského zařízení je obecně možný jen 
v důvodných případech za přijetí režimových opatření 
minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob 
mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, 
členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), 
pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hy-
gienické stanice, studenti v rámci praxí, osoby zajišťující 
zásobování, případně další nezbytné služby. 

Provoz školních družin od pondělí 7. prosince 2020:

	�   Je umožněna činnost školních družin pro prezenčně 
vzdělávané žáky za dodržení homogenity oddělení žáků 
stejné jako ve třídě.

	�   Není-li neměnnost oddělení realizovatelná (např. z per-
sonálních důvodů), je možné do jednoho oddělení zařa-
dit žáky z jednoho ročníku nebo ze dvou stále stejných 
tříd (bez ohledu na ročník).

  Provoz školních klubů od pondělí 7. prosince 2020: 

	�   Je umožněna činnost školních klubů pro prezenčně 
vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny žáků 
stejné jako ve třídě.

	�   Není-li neměnnost skupin realizovatelná (např. z per-
sonálních důvodů), je možné do jedné skupiny zařadit 
max. 10 žáků z různých tříd.

    Školní stravování od pondělí 7. prosince 2020:

	�   Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se 
řídí aktuálními pravidly pro provoz stravovacích služeb 
(od 3. prosince 2020 dle usnesení Vlády ze dne 30. lis-
topadu č. 1262). 

	�   Je doporučeno, aby se ve školní jídelně prezenčně 
stravovali pouze žáci a studenti v prezenční výuce a za- 
městnanci školy přítomní na pracovišti; stravování pro 
ostatní žáky, studenty, zaměstnance školy a cizí strávníky 
doporučujeme ponechat v režimu odběru výdejním 
okénkem (take-away).

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Informace k provozu škol a školských 
zařízení od pondělí 7. prosince 2020

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf

