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Vážená paní ředitelko,  
Vážený pane řediteli, 
 

v návaznosti na scénář schválený vládou 14. dubna 2020 týkající se postupného uvolňování platnosti 
vyhlášených mimořádných opatření přinášíme aktuální informace a doporučení pro znovu 
zabezpečení prezenční výuky v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a s tím 
souvisejících dalších opatření. 

V úvodu je nezbytné uvést, že termíny scénáře uvolňování opatření ve školství i detailní podmínky 
se mohou měnit s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v ČR. Stejně tak je třeba vnímat, 
že organizace vzdělávání musí být nastaveno s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci  
a s přihlédnutím k regionálním a místním podmínkám.  

Pro běžný provoz zařízení platí dosud vydaná doporučení MŠMT ve vztahu k zařízením ústavní  
a ochranné výchovy. 

1. Výuka ve školách mimo zařízení 

Minulý víkend jste obdrželi do svých datových schránek metodiky k zabezpečení výuky, které se 
týkají provozu běžných škol. V případě vašich zařízení platí, že prezenční forma výuky má být 
zahájena od 11. května 2020. Zaslané metodiky vnímejte, prosím, jako informaci o tom, jak bude 
přistupováno k dětem, které navštěvují školu mimo vaše zařízení. 

V případě dětí, které navštěvují školu mimo zařízení, platí, že zdali dítě bude školu navštěvovat či 
nikoliv je plně v kompetenci ředitele zařízení po dohodě s ředitelem kmenové školy. Je zřejmé, že 
ačkoliv dítě samotné nemusí patřit z hlediska symptomů do rizikové skupiny, je zde reálné riziko 
možnosti zavlečení nákazy do zařízení. Proto doporučujeme tuto možnost využívat zejména  
u dětí, které se připravují na přijímací zkoušky, maturity, závěrečné zkoušky či absolutoria. I nadále 
lze využívat formu distančního vzdělávání. Z hlediska opatření se výuka bude řídit pokyny 
kmenových škol. Potvrzení pro kmenovou školu, že dítě nemá příznaky virového infekčního 
onemocnění, v takovém případě vydává ředitel nebo jím pověřený pracovník zařízení, ze kterého 
dítě do školy dochází. 

ředitelé školských zařízení pro výkon ústavní  
a ochranné výchovy a pro preventivně výchovné péče 
 
vedoucí odborů školství krajských úřadů 
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2. Výuka ve školách při zařízeních 

Znovuobnovení prezenční výuky s sebou nese stejné nároky na hygienické podmínky, jako dosud 
zabezpečujete v souvislosti s aktuálně běžným chodem zařízení. Je i nadále nezbytné dodržovat 
zvýšené hygienické podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve vašem případě jedná o uzavřená 
zařízení, nevztahuje se na vás povinnost dodržování daných rozestupů mezi dětmi při výuce. Stejně 
tak povinnost nošení roušek dětmi a zaměstnanci ve vašem případě odpadá. Nicméně je vždy 
potřeba průběžně sledovat a vyhodnocovat případná rizika a přijímat odpovídající opatření. 

Prezenční formu výuky, plánovanou od 11. května, doporučujeme primárně realizovat pro děti, 
které v zařízeních pobývají. Děti, které momentálně pobývají mimo zařízení, není nutné z těchto 
pobytů vracet zpět do zařízení, ale je nezbytné jim i nadále zabezpečovat distanční formu výuky.  

Pokud dítě přichází do zařízení nově, případně pokud se navrací z pobytu mimo zařízení, měl by si 
ředitel v souladu s usnesením vlády vyžádat od zákonných zástupců čestné prohlášení o tom, že 
dítě nemá příznaky virového infekčního onemocnění. Pokud zákonní zástupci četné prohlášení 
nedodají, nemůže toto být důvodem odmítnutí převzetí dítěte do péče, ale je poté nezbytné 
s ohledem na aktuální zdravotní stav dítěte vyhodnotit nezbytnost případného přijetí preventivních 
opatření. 

V období od 11. května 2020 bude umožněna realizace praktické přípravy pro žáky posledních 

ročníků. Při realizaci praktického vyučování  je nutné dodržovat zvýšené hygienické podmínky 

aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť podle druhu vykonávané činnosti, a to 

v souladu s usnesením vlády nebo ve vazbě na doporučení MZ, nebo věcně příslušných resortů. 

3. Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze. 
4. Porucha imunitního systému, např.  

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b) při protinádorové léčbě, 
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza). 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
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Do rizikové skupiny patří zaměstnanec, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní 
povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu. 

Ředitel zařízení zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz a organizaci pobytu 
žáků ve škole. Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, musí plnit své 
pracovní povinnosti. 

Je-li to organizačně možné, může ředitel zařízení zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří 
přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich 
žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších 
ochranných pomůcek (například štíty) nebo pověřením úkoly souvisejícími se zajištěním vzdělávání 
na dálku.  

Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, tak by měl zaměstnanec doložit, 
že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře) a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem 
dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy). 

Pokud se zaměstnanec školy patřící mezi rizikové části populace po domluvě s ředitelem zařízení 
sám a dobrovolně rozhodne vykonávat pracovní aktivity ve škole, bude mu doporučeno pečlivě dbát 
na dodržování odstupu min. 2 m za všech okolností a vyžadovat používání osobních ochranných 
pomůcek od osob v okolí. Rozhodnutí o jeho zařazení do kontaktního vzdělávání je ponecháno na 
domluvě s ředitelem. 

4. Harmonogram uvolňování 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.  

Doporučujeme proto sledovat webové stránky MŠMT http://www.msmt.cz/harmonogram-
uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi. 
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S pozdravem 

 
Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.  v. r. 

ředitel odboru středního a vyššího odborného  

vzdělávání a institucionální výchovy 

 
 
Příloha:  Příloha – Ochrana zdraví a provoz zařízení preventivně výchovné péče v období 

konce školního roku 2019/2020  
 

mailto:posta@msmt.cz
http://www.msmt.cz/

		2020-05-07T12:43:15+0200
	Ing. Bc. Petr Bannert Ph.D.




