INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
DO 22. LEDNA 2021
Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované
usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách,
konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3. 1. 2021 vánoční prázdniny. Na
provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a
Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách. Z epidemiologického
pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu). Pravidla
nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. V případě,
že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka,
kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých
místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

Provoz středních škol, konzervatoří a VOŠ
1. Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá
distančním způsobem.
2. Prezenční výuka je povolena pouze u:
• škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
• škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, a
• praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
3. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých
tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod
a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
4. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden
pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na
vzdělávací potřeby žáka/studenta. U VOŠ je možné od 11. 1. 2021 konat zkoušky do
10 osob.
5. Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek,
absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného
krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.
6. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oborů středního a vyššího
odborného vzdělávání, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí
rámcového vzdělávacího programu nebo akreditovaného programu.
7. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole.
8. Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v
nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách
školy.

