
Opatření PES pro oblast školství

1 Vztahuje se též na základní školy při zdravotnických zařízeních a základní školy při školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. 
2 Kroužky pořádané školou – stejný režim jako pro školní kluby.

OPATŘENÍ Stupeň 1 (0–19) Stupeň 2 (20–39) Stupeň 3 (40–60) Stupeň 4 (61–75) Stupeň 5 (76–100)

MATEŘSKÉ  
A SPECIÁLNÍ ŠKOLY1

Prezenční výuka. Prezenční výuka. Prezenční výuka. Prezenční výuka. Prezenční výuka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
1. STUPEŇ

Prezenční výuka. Prezenční výuka. Prezenční výuka. Prezenční výuka. Prezenční výuka 1. a 2.ročníků, včetně žáků 
vyšších ročníků, kteří jsou zařazeni do třídy 
společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. 
malotřídní škola).

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
2. STUPEŇ
NIŽŠÍ STUPEŇ  
VÍCELETÉHO GYMNÁZIA

Prezenční výuka. Prezenční výuka. Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd 
po týdnech).

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ.

Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd 
po týdnech).

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ.

Distanční výuka.

STŘEDNÍ ŠKOLY
KONZERVATOŘE
VYŠŠÍ ODBORNÉ  
ŠKOLY

Prezenční výuka. Prezenční výuka. Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd 
po týdnech).

Prezenční výuka v případech uvedených ve 
stupni 4 a 5.

Distanční výuka.

Prezenční výuka závěrečných ročníků  
a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání  
v konzervatoři a prezenční výuka ve školách 
uvedených ve stupni 5. 

Prezenční praktické vyučování a praktická 
příprava ve skupinách max. 20 žáků/studentů. 

Distanční výuka.

Prezenční výuka ve školách zřízených při zaříze-
ních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy a škol zřízených Ministerstvem spra-
vedlnosti a praktického vyučování a praktické 
přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů 
ve zdravotnických zařízeních  
a zařízeních sociálních služeb.

VYSOKÉ ŠKOLY Prezenční výuka, přednášky max. 100 osob. 

Distanční výuka univerzit 3. věku.

Prezenční výuka, přednášky max. 50 osob. 

Distanční výuka univerzit 3. věku.

Praktická/laboratorní, experimentální/umě- 
lecká výuka pro všechny ročníky max.  
20 studentů. 

První ročníky prezenční výuka ve skupinách 
max. 20 studentů.

Realizace individuálních studijních plánů stu-
dentů doktorského studia (všechny ročníky). 

Individuální konzultace, klinické stáže a praxe, 
sportoviště pro výuku.

Praktická/laboratorní, experimentální/umě-
lecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách 
max. 20 studentů.  

Realizace individuálních studijních plánů stu-
dentů doktorského studia (všechny ročníky). 

Individuální konzultace, klinické stáže a praxe, 
sportoviště pro výuku. 

Distanční výuka. 

Klinická či praktická výuka a praxe studentů  
zdravotnických studijních programů a pedago-
gických studijních programů ve stanovených  
případech. Doporučeno max. 15 studentů  
ve skupině.

OCHRANA  
NOSU A ÚST

Ano: ve společných vnitřních prostorách škol a 
školských zařízení. 

Ne: MŠ a speciální školy.

Ano: ve všech vnitřních prostorách škol  
a školských zařízení; ve vnějších prostorách  
v souladu s obecnými pravidly. 

V případě učitelů je povinnost nošení roušky 
(užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve 
výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby 
žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je 
možné ochranu nosu a úst nahradit ochran-
ným štítem, pokud je dodržena vzdálenost 
min. 2 m od žáků/studentů. 

Ne: MŠ, 1. stupeň ZŠ při výuce a speciální 
školy.

Ano: ve všech vnitřních prostorách škol  
a školských zařízení; ve vnějších prostorách  
v souladu s obecnými pravidly. 

V případě učitelů je povinnost nošení roušky 
(užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve 
výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby 
žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je 
možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným 
štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m 
od žáků/studentů. 

Ne: MŠ a speciální školy. 

Ano: ve všech prostorách škol a školských 
zařízení. 

V případě učitelů je povinnost nošení roušky 
(užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve 
výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby 
žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je 
možné ochranu nosu a úst nahradit ochran-
ným štítem, pokud je dodržena vzdálenost 
min. 2 m od žáků/studentů. 

Ne: MŠ a speciální školy. 

Ano: ve všech prostorách škol a školských 
zařízení.

V případě učitelů je povinnost nošení roušky 
(užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve 
výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby 
žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je 
možné ochranu nosu a úst nahradit ochran-
ným štítem, pokud je dodržena vzdálenost 
min. 2 m od žáků/studentů.

Ne: MŠ a speciální školy.

VěTRÁNÍ 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé 
hodiny, popřípadě každých 30 min.

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé 
hodiny, popřípadě každých 30 min.

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé 
hodiny, popřípadě každých 30 min.

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé 
hodiny, popřípadě každých 30 min.

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé 
hodiny, popřípadě každých 30 min.

HOMOGENITA  
V ZŠ, SŠ,  
KONZERVATOŘÍCH A VOŠ

Doporučená. Doporučená. Doporučená v SŠ, konzervatoři a VOŠ. 

Homogenita třídy v ZŠ.

Homogenita třídy, oddělení a studijní skupiny. Homogenita třídy.

STRAVOVÁNÍ Pro případnou distanční výuku – pouze odběr 
(take-away). 

Pro prezenční výuku – pravidla pro neveřejné 
provozovny stravovacích služeb, doporučené 
rozestupy mezi žáky z různých tříd. 

Přijetí organizačních opatření při čekání na 
výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci 
tak, aby 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z různých tříd, pokud je to možné, 
      a 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z prezenční výuky s osobami odebírajícími 
stravu formou take-away. 

Pro případnou distanční výuku – pouze odběr 
(take-away). 

Pro prezenční výuku – pravidla pro neveřejné 
provozovny stravovacích služeb, doporučené 
rozestupy mezi žáky z různých tříd. 

Přijetí organizačních opatření při čekání na 
výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci 
tak, aby 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z různých tříd, pokud je to možné, 
      a 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z prezenční výuky s osobami odebírajícími 
stravu formou take-away. 

Pro distanční výuku – pouze odběr  
(take-away). 

Pro prezenční výuku – pravidla pro neveřejné 
provozovny stravovacích služeb, doporučené 
rozestupy mezi žáky z různých tříd. 

Přijetí organizačních opatření při čekání na 
výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci 
tak, aby 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z různých tříd, pokud je to možné, 
      a 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z prezenční výuky s osobami odebírajícími 
stravu formou take-away. 

Pro distanční výuku – pouze odběr  
(take-away). 

Pro prezenční výuku – pravidla pro neveřejné 
provozovny stravovacích služeb, rozestupy 
mezi žáky z různých tříd. 

Přijetí organizačních opatření při čekání na 
výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci 
tak, aby 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z různých tříd 
      a 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z prezenční výuky s osobami odebírajícími 
stravu formou take-away.  

Pro distanční výuku – pouze odběr  
(take-away). 

Pro prezenční výuku – pravidla pro neveřejné 
provozovny stravovacích služeb, rozestupy 
mezi žáky/studenty z různých tříd. 

Přijetí organizačních opatření při čekání na 
výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci 
tak, aby 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z různých tříd 
      a 
     •  nedocházelo k prolínání žáků/studentů  

z prezenční výuky s osobami odebírajícími 
stravu formou take-away.  

INDIVIDUÁLNÍ  
KONZULTACE
ŠKOLSKÁ  
PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

Bez omezení v souladu s hygienickými 
opatřeními.

Bez omezení v souladu s hygienickými 
opatřeními. 

Individuální konzultace pro žáky ZŠ, SŠ, konzer-
vatoří a VOŠ ve škole. 

Individuální práce s klientem v ŠPZ.

Individuální konzultace pro žáky ZŠ, SŠ, konzer-
vatoří a VOŠ ve škole. 

Individuální práce s klientem v ŠPZ.

Individuální konzultace pro žáky ZŠ, SŠ, konzer-
vatoří a VOŠ ve škole. 

Individuální práce s klientem v ŠPZ.

VSTUP A POHYB  
TŘETÍCH OSOB  
V PROSTORÁCH  
ŠKOL A ŠKOLSKÝCH  
ZAŘÍZENÍ

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty 
či zaměstnance) v době provozu školy nebo 
školského zařízení – pouze v důvodných 
případech za přijetí režimových opatření mini-
malizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

MŠ – povolen také vstup doprovázejících osob 
do prostor šatny. 

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty 
či zaměstnance) v době provozu školy nebo 
školského zařízení – pouze v důvodných 
případech za přijetí režimových opatření mini-
malizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

MŠ – povolen také vstup doprovázejících osob 
do prostor šatny. 

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty 
či zaměstnance) v době provozu školy nebo 
školského zařízení – pouze v důvodných 
případech za přijetí režimových opatření mini-
malizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

MŠ – povolen také vstup doprovázejících osob 
do prostor šatny. 

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty 
či zaměstnance) v době provozu školy nebo 
školského zařízení – pouze v důvodných 
případech za přijetí režimových opatření mini-
malizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

MŠ – povolen také vstup doprovázejících osob 
do prostor šatny. 

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty 
či zaměstnance) v době provozu školy nebo 
školského zařízení – pouze v důvodných 
případech za přijetí režimových opatření mini-
malizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

MŠ – povolen také vstup doprovázejících osob 
do prostor šatny. 

ZKOUŠKY Bez omezení v souladu s hygienickými 
opatřeními.

Bez omezení v souladu s hygienickými 
opatřeními. 

Jazykové a nostrifikační zkoušky pouze do  
10 osob v jedné místnosti. 

Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné 
zkoušky a absolutoria s režimovými opatře-
ními. 

Zkoušky konané na základě mezinárodních 
dohod.   

Jazykové a nostrifikační zkoušky pouze do  
10 osob v jedné místnosti. 

Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné 
zkoušky a absolutoria s režimovými opatře-
ními. 

Zkoušky konané na základě mezinárodních 
dohod.   

Ne, s výjimkou zkoušek při studiu na vysoké 
škole za přítomnosti max. 10 osob.

OSTATNÍ ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky a střediska volného času – prezenční 
výuka. 

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní  
kurzy, vícedenní školní výlety – Ano, při 
respektování stanovených hygienických,  
organizačních a provozních podmínek. 

Výuka plavání, zpěv a TV – Ano (v souladu  
s pravidly pro odpovídající relevantní sektory). 

Domov mládeže, internát a vysokoškolské 
koleje – Ano. 

ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky a střediska volného času – prezenční 
výuka. 

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní 
kurzy, vícedenní školní výlety – Ne.

Výuka plavání, zpěv a TV – Ano (v souladu  
s pravidly pro odpovídající relevantní sektory). 

Domov mládeže, internát a vysokoškolské 
koleje – Ano.

ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky a střediska volného času – distanční 
výuka s možností individuálních konzultací  
a prezenční výuky do 10 osob ve třídě  
či skupině. 

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní 
kurzy, školní výlety – Ne.

Výuka plavání, zpěv a TV – Ne, s výjimkou obo-
rů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro 
naplnění příslušného vzdělávacího programu. 

Domov mládeže, internát a vysokoškolské kole-
je – Ano, pro žáky/studenty v prezenční výuce. 

ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky – distanční výuka s možností indivi-
duálních konzultací a prezenční výuky jeden 
na jednoho.

Střediska volného času – Ne (případně dis- 
tančně); možnost individuálních konzultací  
a prezenční výuky jeden na jednoho. 

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní 
kurzy, školní výlety – Ne.

Výuka plavání, zpěv a TV – Ne, s výjimkou obo-
rů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro 
naplnění příslušného vzdělávacího programu. 

Domov mládeže, internát a vysokoškolské kole-
je – Ano, pro žáky/studenty v prezenční výuce 
a žáky/studenty,  jimž byla vládou uložena 
pracovní povinnost podle krizového zákona. 

ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky – distanční výuka.

Střediska volného času – Ne (případně 
distančně). 

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní 
kurzy, školní výlety, výuka plavání, zpěv  
a TV – Ne.

Domov mládeže a internát– Ano, pro  
žáky/studenty v prezenční výuce, je-li povolena, 
a pro žáky/studenty,  jimž byla vládou uložena 
pracovní povinnost podle krizového zákona. 

ŠKOLNÍ DRUŽINY  
A KLUBY2

Školní družiny: Ano. 

Školní kluby: Ano.

Školní družiny: Ano. 

Školní kluby: Ano.

Školní družiny: Ano, pro prezenčně vzdělávané 
za dodržení homogenity skupin stejné jako ve 
třídě; pokud to není z personálních důvodů 
možné – lze do jedné skupiny (oddělení) 
zařadit žáky jednoho ročníku. 

Školní kluby: Ano, pro prezenčně vzdělávané 
za dodržení homogenity skupin stejné jako  
ve třídě; pokud to není z personálních důvodů 
možné – lze do jedné skupiny zařadit  
max. 10 žáků.

Školní družiny: Ano, pro prezenčně vzdělávané 
za dodržení homogenity skupin stejné jako ve 
třídě; pokud to není z personálních důvodů 
možné – lze do jedné skupiny (oddělení) 
zařadit žáky jednoho ročníku. 

Školní kluby: Ano, pro prezenčně vzdělávané 
za dodržení homogenity skupin stejné jako 
ve třídě. 

Školní družiny: Ano, pro prezenčně vzdělávané 
za dodržení homogenity skupin stejné jako 
ve třídě. 

Školní kluby: Ano, pro prezenčně vzdělávané 
za dodržení homogenity skupin stejné jako 
ve třídě. 

www.msmt.cz
www.mzcr.cz

