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NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU 

 
AKTUALIZOVÁNO k 8. 10.: Aktualizováno podle nových krizových opatření vlády.  

Níže přinášíme přehled nejčastějších dotazů k těmto opatřením. Tyto nejčastější dotazy 

budou průběžně aktualizovány. 
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 Omezení provozu škol a školských zařízení 

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 

2020 na území celé České republiky: 

-         omezuje provoz vysokých škol (včetně zahraničních a poboček) podle zákona č. 

111/1998 Sb. tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na 

vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti 

studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi 

studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších 

zdravotnických studijních programů. 

-         omezuje provoz středních škol a vyšších odborných škol a konzervatoří podle 

školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s výjimkou 

 povinné školní docházky, 

 praktického vyučování a praktické přípravy; 

 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; 

 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti; 

 praktických škol jednoletých a dvouletých. 

-         omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 

10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se 

osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách 

se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. 

stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se 

osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského 

zákona. Tato pravidla pro 2. stupeň ZŠ se netýkají škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 

9 školského zákona, které se vzdělávají prezenčně, a nevztahuje se také na nižší stupně 

víceletých gymnázií, respektive nižší stupně osmiletého programu v konzervatoři (tedy žáci 

zde plnící povinnou školní docházku). 

U malých základních škol, pokud mají na druhém stupni pouze jednu třídu, tak k dělení 

nedochází a v této třídě celou dobu probíhá prezenční výuka. Pokud má škola dvě a více tříd, 

pak již k  dělení dojít musí. Nezáleží v tomto případě na počtu žáků, kteří se ve třídě 

vzdělávají.  

-         omezuje provoz ZUŠ a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle 

školského zákona tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém 

vzdělávání v ZUŠ a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové 

zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce, s výjimkou individuální 

výuky v ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák). 

-         provoz středisek volného času a školních klubů a to tak, že zakazuje osobní 

přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání. 

-         provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, 

že součástí vzdělávání není zpěv a provoz škol a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání 

není sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. 

procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní 

činnosti se netýká prvního stupně základní školy. 



Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, 

SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a 

školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech 

nebude povinné distanční vzdělávání. 

Na co si dát již v pátek 9.10.2020 pozor: 

-         zákaz plavání, jelikož jsou zavřena umělá koupaliště, 

-         zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – ale je možné 

je používat na tělocvik pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy, výjimka platí od 9. 

10. do 11. 10. také pro sportovní akce v rámci soutězí organizovaných sportovními svazy 

včetně přípravy na tyto sportovní akce, 

-         nejvyšší počet osob u stolu v jídelně 4 (pokud jsou stoly dlouhé může být vždy skupina 

4 s dvoumetrovým odstupem), 

-         zákaz všech volnočasových činností zájmových, výchovných, rekreačních nebo 

vzdělávacích pro osoby 6-18 let. Nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se 

„kroužků“ škol. 
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