
SADA OPATŘENÍ PRO ŠKOLY OD 12. ŘÍJNA DO 23. ŘÍJNA 2020 (včetně) 
 
Pro mateřské školy, základní školy (1. stupeň) a školní družiny platí stejný režim, jako 
doposud. 
 

 

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.  

• U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se však 

zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro 

sportovní činnosti se nemění). 

 

• Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou 

mateřských škol a 1. stupně základních škol. 

• Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní 

přítomnost žáků základní školy na vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením ze dne 8. 

října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. Výše uvedené neplatí pro 

mateřskou školu.  

• Zařízení školního stravování musí s účinností od 9. 10. 2020 (včetně) dodržovat 

povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 a 3 pro provozovny stravovacích služeb: 

o rozestupy mezi stoly, maximální počet osob u jednoho stolu a současně 

nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení.  

o stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření.  

• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou 

školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat 

všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášení pro dané území příslušnou KHS 

nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.  

• Od 9. 10. 2020 také platí zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je 

pronajímají) – ale je možné je používat na tělocvik pro 1. stupeň základní škola a pro 

mateřské školy.  

• Výjimka z nošení roušek (jinak od 18. 9. 2020 celoplošně ve všech prostorách škol a 

školských zařízení) 

o děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole 

o žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol mimo společné prostory 

škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách 

nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo 

tělocvičnách).  

• Zákaz provozování činností obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 

74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost; 

tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin.  

V Bozkově dne 9. 10. 2020 

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy 


