AKTUALIZOVÁNO: 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. 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 27. dubna se výše uvedené týká i studentů ostatních ročníků vysokých škol. Opět však platí, že
jde o přítomnost nejvýše 5 osob za účelem konzultací či zkoušení nebo klinické a praktické výuky a
praxe.

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol,
konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné
zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na
přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve
skupinách v maximálním počtu 15 osob.
Na vysoké školy se budou moci vrátit studenti všech ročníků vysokých škol, a to ve skupinách max.
15 osob. Omezení počtu se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi.
Bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách,
jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní
výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 osob.
Obnovena bude k 11. květnu také činnost středisek volného času (skupiny max. 15 osob), prezenční
výuka na školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech a rovněž ve
školách při zdravotnických zařízeních. Obnoví se také 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.







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 epidemiologickou situací a místními
podmínkami, zejména pak možností 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.

Další etapy uvolňování opatření ve školách – od 1. 6. a 8. 6. 2020









Možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1.
do 30. června 2020 – jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních,
materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým
způsobem (například pouze v některých oborech vzdělání, ve vybraných ročnících, na pracovištích
některých spolupracujících firem apod.). Účast žáků bude dobrovolná.
Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na
odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním
postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky
s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými
vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy
speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna
podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí
s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.
Od 1. června je možná realizace přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek a
absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
Od 1. června je možná realizace praktického vyučování (odborný výcvik) na středních školách (pro
žáky dobrovolné, max. 15 žáků)
Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů
základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to
v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních
personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém
rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů
základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních
a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude
dobrovolná.

Harmonogram ke stažení ve formátu PDF najdete ZDE.

