INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní
přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:









základní umělecké školy (nově),
zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
jazykové školy (nově),
jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
základní školy
střední školy a konzervatoře,
vyšší odborné školy,
vysoké školy

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.
Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných
tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců
ve školách a školských zařízení.
Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol
s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou
v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.
Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a
studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy
v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto
akce dokončit.
Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro
zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin,
školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na
pořadatele.
Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při
zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a
vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i
církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také
praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.
Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní,
večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky
školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního
vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel/ka školy.

