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Vážená paní ředitell(o,

Vážený pane řediteli,
plně si uvědomuji, že vzhledem k epidemiologické situaci a souviseji'cím krizovým opatřením

je pro Vás tento kalendářni` rok v mnoha ohledech náročný. Oceňuji, jakým způsobem se Vám
a Vašim učitelkám a učitelům podařilo s takto náročnými podmi'nkami vypořádat.

Zároveň si Vám dovoluji zaslat informace k provozu škol a školských zařízení do konce tohoto
kalendářniho roku.

Jedná se o následující přiložené dokumenty:

-

lnformace k provozu škol a školských zařízeni' do konce roku 2020,

-

Opatřeni' MŠMT o odlišnostl v organizaci školního roku.

Vážená pani ředitelko, vážený pane řediteli, srdečně přeji Vám i Vašim pracovníkům úspěšné
zvládnuti' provozu školy před Vánoci a následně klidné prožití vánočni'ch svátků a vše nejlepší

v kalendářni'm roce 2021.

S pozdravem
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lNFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ D0 KONCE ROKU

2020
Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usneseni'm č. !ž3É o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020
do 23. prosince 2020 osobni' přítomnost žáků, studentů a účastníků:
•

základníchškol,

•

středni'ch škol a konzervatoří,

•

vyšších odborných škol,

®

základních uměleckých škol,

®

jazykových škol s právem státníjazykové zkoušky,

®

ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státni' sociálm'

podpoře,
®

školni'ch družin, školni'ho klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základni' školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké

školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné

vzdělávání distančni'm způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Dále se v obdobi' od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 zakazuje poskytování ubytování ve školských výchovných
a ubytovacích zaři'zení s výjimkou ubytovaných, kteři' nemaji' na územi` České republiky jíné bydliště.
Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zaři'zení ři'di' současnými pravidly.

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně Í ve volných dnech může školni' ji'delna zajišt'ovat

stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně ři'dí
současnÝm usneseni'm Vlády České republiky č.1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince

2020 nově usnesením Vlády České republiky č. !!3i které obsahuje zejména tato pravidla:
®

zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodrženi' rozestupů),

•

usazeni'strávni'ků tak, že je mezi nimi odstup alespoň l,5 metru (s výjimkou strávníků sedíci'ch u jednoho stolu),

•

u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jde-li o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami

®

nejvýše 4 strávni'ků je rozestup alespoň 2 metry,
uvnitř provozovny nesmí být více strávníků, nežje míst k sezeni'.
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OPATŘENÍ
Ministerstvo, Školstvi', mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školskýzákon),vezněnípozdějšíchpředpisů(dálejen,,školskýzákon"),odlišnostivorganizaci
školni'ho roku

takto:
Dny2i.proslncea22.prosince2020seprožákyzákladníchškol,středníchškol,konzervatoři`

a základnícli uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Odůvodnění
Podle § 24 odst. 3 školského zákona platí: ,,Mjn/.sfer5tvo může v /.ednof/i.vých p;Í`podech
hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školni'ho roku."

Probi'hajíci' školní rok 2020/2021 je poznamenán celou řadou hygienických a organizačni'ch
opatření ve školách z důvodu probíhaji`cí epidemie nemoci COVID-19 (nošeni' ochrany nosu

a úst, dezinfekce rukou, omezení setkávání osob, zákaz zpěvu a sportovních aktivit) a uplatňuji.
se mimořádná opatření krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví, jakož
i krizová opatření vlády, která dále zasahuji' do průběhu vzděláváni`. Žáci a zaměstnanci škol

musejinatytonovéokolnostipružněreagovataomezenírespektovat.Vzhledemkdélcetrváni'
omezeni' je situace pro všechny žáky i zaměstnance škol velmi náročná.

Usnesením Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020, o přijeti` krizových opatřeni
v souvislosti s prokázáni'm výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na územi' České republiky, je pak

s účinnosti' ode dne 21. prosince 2020 od 0:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.
zakázána osobní při'tomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních

uměleckých Škol na vzdělávání.
V návaznosti na mimořádná opatřeni' při epidemii se proto Ministerstvo školstvi', mládeže
a tělovýchovy rozhodlo stanovit odlišně organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského
zákona. Pokud by nedošlo k odlišné organizaci školního roku, byli by žáci povinni se po dobu

platnosti výše uvedeného krizového opatřeni' Vlády České republjky vzdělávat distančni'm
způsobem ve smyslu § 184a školského zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si uvědomuje náročnost průběhu vzdělávání
a mnohé problémy a komplikace vyplývající pro všechny aktéry (žáky, rodiče, pedagogy)
v souvislosti s mimořádnými opatřeními průběžně uplatňovanými v oblasti školství od září
2020. Lze zároveň důvodně přepokládat, že dalši. omezení se budou aplikovat i v následujíci'm

období.

Vsoučasné

náročné

situaci

proto

považuje

Ministerstvo

školství,

mládeže

a tělovýchovy za vhodné stanovit z organizačních důvodů další dva volné dny, na které budou

navazovat vánočni' prázdniny, aniž by bylo nutné přecházet na tyto dny na povinné vzdělávání
distančním způsobem.

Z těchto mimořádných důvodů se ministerstvo rozhodlo dny 21. prosince a 22. prosince 2020
stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako volné

dny.
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