
V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. 

listopadu 2020 (včetně) platí následující: 

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.  

• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní 

přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených 

podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané 

ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu 

školní družiny, případně jiná školská zařízení).  

• U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a 

studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na ▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy; ▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti; ▪ praktické školy 

jednoleté a dvouleté. Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické 

výuce.  

• U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje 

osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast 

dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy není umožněná ani 

individuální výuka v ZUŠ. 

 • Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům 

škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky 

jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s 

výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků 

praktických škol jednoletých a dvouletých.  

• Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se z ní co 

nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění dopravy, nebo potřeba 

se zkoordinovat se všemi rodiči atd.). 


