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lNronuAcE pRo šroly A šrosrÁ znŘízrruí o vyDÁNí rntzovÝcH

opATŘEtv í vúoy vzHLEDEM KE covl D-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

e informujeovydáníusneseníVládyČeskérepublikyzedne 12.října2O2ač.Ia22,opřijetíkrizového

opatření s účinností ode dne L4.Yíjna2O2O od 0:00 hod, do dne 1. listopadu 2O2O do 23:59 hod.,

k dispozici ZDE (dále jako ,,usnesení vlády č.t"\,
r informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne t2. října 2O2O č. IOZL, o přijetí krizorných

opatřenís účinností ode dne ]_4. října 2O2O od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod..,

k dispozici ZDE (dále jako ,,usnesení vIády č.2"),

r V návaznosti na usnesen í vlády č. 1 s účinností od 14. říina 2O2O do 1. listopadu 2020 (včetně) platí

následující:

. pro mateřské školy se stávající režim nemění.
o !| t. a 2, stupně základních škol a přípravné třídy základních ško! se zakazuje osobní

přítomnost žáků na základním vzdělávánív základní škole s r4íjimkou škol a tříd zřízených

podle § 15 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané

ve ško]ách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu

škol n í d ružiny, p řípad ně jin á školská zařízení).

o [J středních ško!, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost

:' 

- 

H"il:li,:'"§ i ::lX'H; H J-:T il:;:,iHJi n e b o o c h r a n n é rnýc h ovy;

. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

. praktické školy jednoleté a dvouleté.

Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žákŮ a studentŮ na praktické v,ýuce.

o [J záktadních uměleckých škol a jazykov,ých škol s právem státní jazykové zkouŠky se

zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distančnívzdělávánr,

pro žáky je účast dobrovolná. Státníjazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy

není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.

. provoz ubytovacích školských zaíízení se upravuje 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 rnýchovných a ubytovacích

zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentŮ, jimž byla vládou uloŽena

pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a

dvouletých.
. zakazuje se škota v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se

z ní co neidříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky {např. prodleva v zajiŠtění

dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.),
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