
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ 

NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA 

ZDRAVOTNICTVÍ  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                              17. 9. 2020 

 

� informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení 

ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 

hodin do odvolání, k dispozici ZDE. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.  
 

� informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení 

provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE; toto 

opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:  
 

• může být důležité pro některé provozy zejm. praktického vyučování, upozornit lze zejména 

na podmínky činnosti holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry apod. (písm. g) a h) 

mimořádného opatření);  
 

• dále se týká podmínek provozu stravovacích služeb, a to včetně školního stravování (písm. j) 

mimořádného opatření);  
 

• podmínek komerčního provozu sportovišť (pronájem tělocvičen, školních hřišť apod., viz 

písm. m) mimořádného opatření).  
 

� informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení 

hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání, k dispozici ZDE; podle 

tohoto opatření například platí, že vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a 

jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu, že každý účastník akce má určeno místo k 

sezení (bod 2 mimořádného opatření).  
 

� V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

platí:  
 

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu 

dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.  
 

• Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V 

rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není 

vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy 

musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).  
 

• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, 

základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna 

školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost 

nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení 

ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. 

Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro 

vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. 

tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).  

 

• Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, 

kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve 

vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.  


