HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI
ŠKOLSTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo
s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti
školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se
bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní,
závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci
prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy
do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou
epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a
vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. Do konce
dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti
s postupným otevíráním škol. Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací,
jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků).
U vysokých škol bude již od 20. dubna možná individuální aktivita v rámci studia posledního
ročníku, a to vždy v maximálním počtu pěti studentů. Jedná se zejména o aktivity, které jsou nezbytné
pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Knihovny a studovny pak budou
otevřeny jen za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.
Studenti i akademici však musí dodržet řadu opatření. Osoby nesmí podléhat karanténě a nesmí
vykazovat známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci jako je například horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu. U vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná
dezinfekce rukou a bude nařízeno nošení roušek. Studenti také podepíší prohlášení o
bezinfekčnosti. Na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo
riziko šíření případné infekce, a budou rozděleni do menších skupin o maximálně 5 osobách.
Zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném
časovém rozmezí. Po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu.

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol,
konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné
zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy. Individuální výuka od
tohoto data bude možná také v základních uměleckých a jazykových školách s právem státní jazykové
zkoušky. Obnoví se také prezenční vzdělávání ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a
diagnostických ústavech a stejně tak činnost školských poradenských zařízení.
Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích
aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových
skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných
příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka
v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve
střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.






Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí
však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude
omezený.
Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
Tělesná výuka bude zakázána.




Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek,
zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení
rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve
společných prostorách škol budou roušky povinné.
V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace
praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších odborných
školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická situace dovolí,
počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních
škol.
V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve
středních školách.

