
Provoz mateřských škol od pondělí 30. llstopadu 2020:

o provoz mateřských škol (včetně škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako

doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle
Manuá]u.

. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
roušky. Ostatní zaměstnanc] a da|ši osoby pohybující se
ve škole mají povinnost nos]t roušky po celou dobu po-

bytu ve škole,

c Do pro§tor šatny může s dítětem doprovázející osoba
(na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob {mimo děti
a zanlěstnance) do prostor školy le 1lnak obecně možný
jerr v důvodných případech za přijetí režimových opa-
tření mirllmalizujících styk s dětmi. Při.kladem třetích
osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kon-
trolni orgány (např. ČŠl), pracovníci školského pora-
denského zařízení, krajské hygienické stanice, csoby za-
jišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Provoz speciálních ško| od pondělí 30. listopadu 2020:

r Je nadáie povolena osobní přítomnost:,
. žáků základních škola tříd zřízených podle § 16 odst.

9 školského zákona,
. dětí přípravného stupně základniškoly speciální,
. žákú oborů vzdělání praktická škola jednoletá a prak-

tická škola dvouIetá.

r pro iyio žáky pokračt,je poviriná prezenčriívýuka,

r prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách

{kolekti,,,y jednotlivých tříd se neslučují, anijinak nepro-
línají), Doporučuje se organizovat přichod a r:dchod dětí
a žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi dčtmi
a žáky z různých tříd. Děti, žáci a pedagogičt1 pracovní-
ci nemají povinnost nosit roušky (ani ve školní družině
a školním klubu).

. vstup lřelích osob ímimo dčli, žáky a zaměstnance) clo

§rostol školy je obecně mcžný ]en v důvodných přípa-
dech za přijetí režimových opatření minlnralizujících
styk s dětmi a žáky. Příkladem třetích osob mohou být
napřiklad zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, čle,
nové zkušebních konrisí, kontrolní orgány (např. ČŠt),

pracovníci školskéhq poradenského zařizení, krajské hy-
gien ickó sla.i.., osoby zajlšťující zásobová n í, p ří pad ně

další nezbytné služby,

c za podmínky zachor,ání homogerrity skupily je možné
reelizcvat vzCělávací činnosti ve ven kovn ich proslo lách,
: li ] il:it,1-1| ;lr;:| šh|i r,rbl ikcl:kóhr ;;ři;l:-i

r za docržerrí podrnínky homogetrity skupíny žáků jedné
rřidyle umožněn provoz školni druž]nyči školního klubu.
Není,li to z personálníclr důvodů možne, lze do jedné
skupiny ve školní družině :ařadlt žéky 1edloho ročrríku
i ni|.,nIiir ye ěL,nlním klrlbrl}

. Provcz ostatních škol a tříd podle § 16 odsl, 9 školského
zákona výše neuvedených (tj, v případě střednich škol

mlmo obory vzdělání Praktická škola je dnoletá a Prak-

t]cká škola dvouletá a v případě vyššich odborných škol)

se řídí vždy provozem příslušného druhu školy a jejich

běžných rřid.

Pr.ovoz základních škol od ponděli 30, listopadu 2020:

. Je povolena osobní přítomnost:
. dětí zařazerrých do přípravné třidy zákIadní školy,
. žáků 1. slupně základnich škol,
. žáků 9. ročníků základních škoI,
. žáků 6. - 8. ročníku základních škol v rež]mu tzv, ro

tační výuky * střídání celých tříd po týdnu,
. žáků škol zřiz.ených při zařízenich pro výkon ústavní

výchovy nebo ochranné výchovy,
. žáků škol rřízených při zdravotnických zařízenich.

. pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

c Rotační vtiuka 2. slupně základních škol se nevztalru,
je na školy a třidy podle § 16 odst,9 školského zákona
(u niclr pokračuje osobní přítornnost žáků na vzdělár,ání

v plnem rozsalru),

t cílem rotační(střídavé) výuky je organizovat vzdělávání
po přechocnou dobu tak, aby se snižil počet žáků
přítomných ve škole:
. Ředitel škcly rozdělítřídy (třídy sarnotné se neděli) do

dvcu skupin a určí, ktcrá skupina tříd sc bude vzdč lj
vat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týd-
nu, Počet tříd v obou sliupirrách se může iišit nejvýše

a j" třidu.
. §ozděle ní rříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy

v závislostj na konkrétní organizaci školy, počtu tříd
apod" Je tedy možná například varianta rozdělení:
. pocile celých ročníků, např. při dvou třídách
v ročníku 1. tillgn; 2 třídy 6, ročniku a jedna tří-
d;:7 račnikLl t-.rezenčtlě drrllré třída 7, ;,ačníkrr

a 8 ročrrik distančně 2. lllrjen opačně,
. podle paralelnich tříd v ročníku, např. 1, týden
třídy ,,A" prezenčně, třidy ,,B" distančně, 2, týden
o pačně,

. podle jiného vhodného kritéria při zachováni jed-

notky ,,tříoa" a poloviny tříd v prezenčni vyuce (li-

chý počet se rnůže zaokrouhlit}.
. Třid, kleré v daném lýdnu nenraji prezenční výuku

(teCy pllcvina třid 6,, 7. a 8. ročníl.u), se povinně
vzděláva]ídistanč,ninr způsobern, Všechny třidy 9, roč-
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