INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ k
29. 1. 2021
(informace jsou převzaty ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, změny
vyhlašuje MŠMT prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků a na webu www.msmt.cz)
Krizová opatření pro oblast školství:
• Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének - dále jen „rouška.“
• V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo
žáka, kontaktuje zaměstnance Krajské hygienické stanice.
Mateřské školy
• Jsou v provozu za dodržení provozních hygienických pravidel.
• Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
• Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen s rouškou a v nezbytně nutných případech.
Základní školy
• Prezenční výuka je v přípravných třídách, 1. a 2. ročnících a v tzv. malotřídních školách.
• Žáci a zaměstnanci školy musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy tříd se neslučují, ani jinak
neprolínají). Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby nedocházelo ke
kontaktu mezi žáky z různých tříd.
• Je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
• Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
• Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky není v letošním roce
v případě čtyřletých oborů povinná. Pokud ředitel školy rozhodne, že jednotná přijímací
zkouška nebude, musí se konat školní přijímací řízení. Je nutné vždy sledovat web dané školy.
• S přípravou na přijímací zkoušku (pro 5., 7. i 9. ročník) nově pomůže aplikace ČŠI.
Školní stravování
• Školní jídelny jsou v provozu, ale pouze pro žáky v prezenční výuce. Ostatní žáci si mohou
stravu odebrat výdejním okénkem.
• Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.
Střední školy
Výuka na středních školách a konzervatořích probíhá distančním způsobem.
• Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek,
absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek. Pravidla se řídí předpisy pro příslušné zkoušky
a aktuálními krizovými opatřeními.
• Maturitní zkoušky budou letos bez slohových prací a čas na didaktické testy z jazyků a
matematiky se prodlouží. Ústní zkoušky zůstávají povinné pro všechny. V profilové školní části
zkoušky je ředitelům umožněno upravit její formu podle situace na konkrétní škole. Je tedy
nutné vždy sledovat web dané školy. Aktuální informace o celkových krizových opatřeních
jsou na webových stránkách MŠMT.
• S přípravou na maturitní zkoušku nově pomůže aplikace ČŠI.
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