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1. Distanční vzdělávání  
Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s 
povinnou školní docházkou, ZŠ - nově tedy i škol a tříd podle §16 odst. 9 školského zákona, SŠ, VOŠ, 
konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se 
distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob 
vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku 
krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 
většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob 
vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce. 

V případech nepředvídaných § 184a však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční 
vzdělávání na dobrovolné bázi. 

Ve specifických případech (zejm. není-li možná dálková komunikace) je i přes přechod na distanční vzdělávání 
možnost osobní konzultace se žákem za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. Cílem 
je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. 

Od 18. 11. 2020 je tato konzultace možná na základní škole (1+1+zákonný zástupce) a na střední škole, vyšší 
odborné škole a konzervatoři (1+1) pro jakéhokoli žáka a studenta. O konzultacích rozhoduje ředitel školy 
s přihlédnutím ke vzdělávacím potřebám žáka nebo studenta. 

Od 25. 11. dále bude tato konzultace možná na základní umělecké škole, jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky, vzdělávací instituci poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona 
č. 117/1995 Sb. (1+1+zákonný zástupce) a ve střediscích volného času (1+1). 

Dále je možné, aby žák nebo zákonný zástupce žáka došel do školy vyzvednout/odevzdat např. pracovní listy, 
úkoly či ICT techniku nebo naopak, aby zástupce školy tyto prostředky přinesl/vyzvedl v rodině žáka. V jiných 



případech je intenzivnější kontakt mezi žákem a pedagogickým pracovníkem, s ohledem na omezení volného 
pohybu osob, zakázán. 

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí 
dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. 
se souhlasem zákonného zástupce). 

2. Omlouvání žáků z rizikových skupin  
Zrušením zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání se stává docházka pro žáky a studenty povinnou. V 
případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít poslat 
žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený 
žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184a školského zákona a škola není povinna tuto výuka 
zajišťovat. Doporučujeme se v těchto případech domluvit s ředitelem/kou školy na postupu při výuce žáka – 
např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a 
individuálních konzultacích rozhoduje ředitel/ka školy. 

3. Družiny a školní kluby  
Od 18. 11. 2020 je obnoven provoz družiny na základní škole a základní škole nebo třídě základní školy zřízené 
podle § 16 odst. 9 školského zákona za podmínky zachování homogennosti oddělení – tedy že v jednom 
oddělení budou pouze žáci, kteří spolu chodí také do třídy. 

Není tedy možné v rámci školní družiny míchat mezi sebou žáky z různých tříd. 

Od 30. 11. s nástupem dalších žáků na základních školy je možné zařazovat žáky do oddělení z jednoho 
ročníku tam, kde není možnost zachovat neměnnost podle tříd (např. z organizačních nebo personálních 
důvodů). 

Od 25. 11. je možný provoz školních klubů pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky tak, že se jí účastní žáci 
ve skupinách tak, jak jsou zařazeni v neměnné – homogenní - třídě. Z tohoto pravidla není možná výjimka. 

4. Podpůrné materiály k zabezpečení videokonferencí 
Praha, 22. října 2020 - Jelikož se velká část komunikace, včetně například výuky na školách, opět přesunula 
do kyberprostoru, připomínáme materiály pro zabezpečení videokonferencí a jejich bezpečnou správu, které 
vypracoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jedná se o příručku 
Videokonference bezpečně, leták Bezpečná práce na dálku - doporučení pro firmy i zaměstnance a pro 
potřeby institucionálního řešení videokonferencí také Bezpečnostní standard pro videokonference.  

„Jelikož se množí zprávy například o narušování on-line výuky na školách, rozhodli jsme se připomenout naše 
materiály, které uživatelům i IT správcům pomohou nastavit bezpečné prostředí pro videokonference bez 
ohledu na to, zda jde o firemní poradu nebo školní přednášku. Tyto materiály jsou zdarma a použitelné 
prakticky kýmkoli,“ vysvětluje Jiří Táborský, vedoucí oddělení komunikace NÚKIB.  

„Jednání narušitelů vyučovacích hodin považujeme za velice nezodpovědné a znevažující nejen práci učitelů, 
ale také samotných žáků. Důrazně na ně apelujeme, aby se takového jednání, a to zejména v současné 
nelehké době, zdrželi. Doporučili jsme školám, aby poučily žáky a studenty o tom, že nemají poskytovat své 
přihlašovací údaje třetím stranám,“ říká Aneta Lednová, mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
s tím, že další informace o bezpečném vyučování se mohou školy dozvědět také v příručkách NÚKIB.  

Materiály naleznete na následujících odkazech:  

Videokonference bezpečně  
Bezpečná práce na dálku - doporučení pro firmy i zaměstnance  
Bezpečnostní standard pro videokonference  

https://www.nukib.cz/download/publikace/podpurne_materialy/2020-07-17_Standard-pro-VTC_1.0_Priloha-1-barevne.pdf
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1523-bezpecna-prace-na-dalku-doporuceni-pro-firmy-i-zamestnance/
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1599-predstavujeme-bezpecnostni-standard-pro-videokonference/


5. Homogenita tříd  
Povinná homogenita tříd neumožňuje dělení žáků do různě kombinovaných skupin, např. pro volitelné 
semináře, jazykové vzdělávání, odborné předměty atd. Umožňuje však rozdělení třídy na menší skupiny. 
Princip homogenity má ve 4. a 5. stupni opatření podle systému PES při sestavování rozvrhu absolutní 
přednost. V případě, že není možné třídu dělit do menších skupin, je možné dočasně vyučovat cizí jazyk ve 
třídě, kde je více než 24 žáků. V praxi může princip homogenity přinést komplikace, především u závěrečných 
ročníků. Výjimky nejsou však možné a lze předpokládat, že mnohé školy nebudou mít personální ani časové 
kapacity rozdělit a organizovat dělenou výuku pro malé skupiny z jedné třídy. Pro takové případy je v 
pokynech uvedeno, že „pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci 
pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací 
obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před 
ustanovením ŠVP/vzdělávacího programu.“ Vzhledem k tomu, že realizace některých oblastí může být v 
závěrečném ročníku stěžejní, mohou školy pro tyto oblasti žákům/studentům poskytovat distanční studijní 
oporu, skupinové on-line konzultace a semináře atp 

6. Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění  
U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje 
dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný 
lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání 
lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se 
odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k 
dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění. 
 

7. Poskytování zájmových služeb  
Krizovým opatřením vlády je zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 
18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou 
zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování. 
 

8. Praxe studentů pedagogických škol (SŠ, VOŠ i VŠ) na školách  
Praxe (praktické vyučování a příprava) žáků a studentů středních škol a vyšších odborných škol se od 25. 11. 
obnovuje tak, že je možná přítomnost nejvýše 20 žáků nebo studentů. Praxe studentů vysokých škol 
vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách není 
(jako výjimka spolu s medicinskými obory) zakázána a nadále se koná. Může mít i podobu participace na 
distančním způsobu vzdělání. 
 

9. Provoz a používání sportovišť  
Krizovými opatřeními vlády se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. 
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních 
prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou mateřských škol, které je mohou nadále 
používat pro vzdělávání dětí. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. 
pronájem tělocvičen). 

Od 25. 11. je možné provozovat vnitřní sportoviště také v oborech středního a vyššího odborného vzdělávání 
a studijních programech vysokých škol a oborech základních uměleckých škol, ve kterých je sportovní činnost 
stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, a ve střediscích 
volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání (vždy však 
pouze, pokud je také umožněna osobní přítomnost žáků, studentů nebo účastníků). 

10. Roušky  
V případech týkajících se školství povinnost nosit roušky upravena takto: 

• obecně je povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech budov s výjimkou  



o  dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole a dětí a osob o ně pečující v dětské 
skupině, 

o žáků, studentů a pedagogických pracovníků podle školského zákona a studentů a 
akademických pracovníků podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na 
dechové nástroje), 

o ubytovaných dětí, žáků nebo studentů při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v 
internátě a domově mládeže, 

o školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a škol zřízených při nich 
a středisek výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, 

o škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, 
o žáků, studentů a pedagogických pracovníků ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 

školského zákona, žáků přípravného stupně základní školy speciální a žáků oboru vzdělání 
Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáků, studentů a pedagogických 
pracovníků, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu 
v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, 

o osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se 
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

o strávníků školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za 
podmínky, že zákazník sedí u stolu. 

Případné další výjimky jsou upraveny v tomto mimořádném opatření. 

Je dovoleno se pohybovat ve venkovních prostorech bez roušky v místech, které jsou veřejně nepřístupné 
nebo nejsou v zastavěném území obce (např. les, neveřejný pozemek školy). Důležité je dodržovat odstup 
min. 2 metry od ostatních osob. 

Pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru viz stanovisko 
Státního zdravotního ústavu ZDE. Avšak mimořádné opatření stanovuje výjimku v případě, kdy ve 
výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, 
aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje 
vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. 

Obecně platí, že ředitel školy nemůže nošení roušky nařizovat dětem/žákům/studentům, kteří tuto 
povinnost dle výše uvedeného nemají. Ředitel školy může doporučit nošení roušek a komunikovat se 
zákonnými zástupci, aby takové doporučení podpořili. S jejich souhlasem může nošení roušek vyžadovat 
(nikoliv však vymáhat výchovnými opatřeními v podobě například třídní důtky atd.). Mohou však nastat 
specifické situace, kdy je uvnitř školy závazný příkaz ředitele nosit roušku pro děti/žáky/studenty i při absenci 
povinnosti dle mimořádného opatření krajské hygienické stanice možný a oprávněný. Například, pokud se 
ředitel školy dozví od krajské hygienické stanice, že byl některý z žáků či zaměstnanců pozitivně testován na 
COVID-19 a teprve se rozbíhá epidemiologické šetření (takže se vyhodnocuje, s kým ve škole byl 
žák/zaměstnanec v kontaktu a kdo je potenciálně také ve škole nakažený), je přiměřené po přechodnou 
dobu, než situaci vyhodnotí krajská hygienická stanice, nařídit nošení roušek všem. V odůvodněných 
případech může ředitel také nařídit nošení roušek zaměstnancům nad rámec povinností plynoucích z výše 
uvedeného mimořádného opatření. 

V případě, že KHS určí přísnější opatření, uplatní se toto opatření nad rámec výše uvedeného celostátního. 

11. Škola v přírodě, školní výlety a podobné školní akce    
Tyto aktivity jsou zakázány. 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky


 
12. Školní jídelny  

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí 
usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými 
stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit 
více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní 
jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud 
se neuvolní místo u stolu). 

V případě žáků, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, je 
možné, aby se stravovali v jídelně. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, a zaměstnanci, kteří práci 
nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem. Na místě ji 
konzumovat nesmí. 

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací. Více ZDE. 

Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. K upřesnění 
hygienického provozu školních jídelen dle manuálu dodáváme, že realizaci doporučení na umývání nádobí 
horkou vodou (60 °C, respektive 85 °C) je nutné vyhodnotit dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat 
horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního řadu. 

13. Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem 
Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů výdejním 
okénkem s ohledem na své aktuální podmínky v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i 
dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

14. Školní jídelny v případě, že je personál školní jídelny v karanténě 
Primárně by měl ředitel zajistit, aby byl žákům v rámci hmotného zabezpečení poskytován „dotovaný“ oběd 
(zajistit chod školní jídelny náhradním personálem atd.). Může však nastat situace, kdy ředitel není z 
objektivních důvodů schopen zajistit chod školní jídelny s ohledem na personální a technické možnosti a také 
s ohledem na to, že je stále nutné dbát na protiepidemická opatření. V tom případě doporučujeme, aby 
ředitel ve spolupráci se zřizovatelem poskytoval žákům oběd alternativním způsobem. Jako nejvhodnější se 
jeví to, aby přípravu obědu zajistila jiná školní jídelna např. do krabiček. Takto zajištěné obědy žáci 
konzumovali např. ve třídách či jídelně, pokud by bylo možné zajistit zvýšená hygienická opatření. V případě, 
že se nepodaří žákům zajistit teplý oběd, je možné zajistit obědy ve formě studených balíčků (to však až v 
nejkrajnějším případě). Na okraj uvádíme, že žáci mají za každé z uvedených situací nárok na oběd za 
„dotovanou“ cenu. 

15. Školské rady  
MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, 
středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 
29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období 
prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. 

Za stávající mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru může být pro některé školy obtížné nebo 
dokonce nemožné zorganizovat volby do školských rad. Není totiž zaručeno, že školy a potenciální voliči do 
školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na 
dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. Vzhledem k 
pravomocím a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol však není možné připustit, aby z důvodu 
uplynutí funkčního období v době mimořádné situace, nemohly školské rady fungovat. Opatření najdete ZDE. 

 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-maloobchodu-1201.pdf
https://www.msmt.cz/file/54148/


16. Tělesná a hudební výchova  
Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv při vzdělávání. Není zakázána „hodina tělocviku“ – toto platí pro 
všechny stupně Protiepidemického systému ČR ve školství. Doporučuje se např. procházka venku. Také 
hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem, který je při 
vzdělávání zakázaný. Zákaz zpěvu a sportovních činností neplatí pro mateřské školy a od 25. 11. dále pro 
obory středního a vyššího odborného vzdělávání a studijní programy vysokých škol a obory základních 
uměleckých škol, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo 
akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, a pro střediska volného času při činnostech, při kterých 
je zpěv nebo sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání. 

17. Učitel v karanténě  
Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na 
tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v 
obdobné situaci jako v případě nemoci. 
 

18. Výuka plavání  
Výuky plavání není možná. 
 

19. Zákaz volného pohybu osob a shlukování  
Výsledky jednání vlády: od 22. října 2020 se široce zakazuje volný pohyb osob s výjimkami, mezi kterými je 
také cesta za účelem zajištění péče o dítě, cest za účelem vzdělávání. Zakazuje se shlukování více než dvou 
osob (od 23. 11. více než 6 osob) na veřejně přístupných místech s výjimkami, mezi které patří shromáždění 
dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních (tedy může být pohromadě 
celá třída). Více je uvedeno v krizovém opatření ZDE a v krizovém opatření od 23. 11. ZDE. 

20. Zákaz vycházení  
Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob se nevztahuje na děti, žáky a 
studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy možné jít při vzdělávání 
mimo areál školy pohromadě. Žáci, kterým je umožněna prezenční výuka, jsou také oprávněni účastnit se 
venkovních činností, je však nezbytné zachovat homogennost skupin. Nařizuje se také zachovávat při 
kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 

 

https://koronavirus.edu.cz/files/tabulka-final.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1190.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-volneho-pohybu-1200.pdf

