
 

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 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.  

-         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 vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. 

 

Plné znění opatření naleznete ZDE 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 
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