Mimořádné opatření MZ ČR
Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol
a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými
dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není
vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Na některé osoby a segmenty školství se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti
nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se
vztahuje na:
- děti do dvou let věku,
- děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
- žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy
např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není
povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách),
- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo
studenty,
- školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich
a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
- školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
- žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu.
Roušky se musí nosit např. i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro
zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry. Je-li zajištěn
tento odstup a jedná se o „výkon práce na jednom místě“ – tedy stálé pracovní místo
osoby, kde nedochází k fluktuaci různých lidí (kancelář, kabinet se stálými místy k sezení),
roušky se nosit nemusí. Mimořádné opatření najdete ZDE.
Nově také platí, že bude-li se hromadná akce konat převážně ve vnitřních prostorech a počet
osob současně přítomných přesáhne 10 osob, musí mít každý účastník určené místo
k sezení (s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí) a organizátor akce musí
písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky.
Obecně se nedoporučuje, aby školy a školská zařízení pořádaly hromadné akce, pokud se
ale rozhodnou hromadnou akci pořádat, jsou povinny řídit se mimořádnými
opatřeními. V případě škol a školských zařízení se bude jednat především o kulturní představení
(např. školní představení, besídky), hudební představení , sportovní akce (např. sportovní
soutěže) či o slavnosti. V případě, že se škola či školské zařízení rozhodne hromadnou akci
uspořádat, musí dodržet všechna mimořádná opatření a uspořádat akci tak, aby se
minimalizovalo riziko šíření nákazy.

Internáty a domovy mládeže – není omezen nebo přerušen jejich provoz, v manuálu uvádíme
doporučení vyčlenit prostory pro případné zajištění karantény pro ubytované.
Jídelny - doporučujeme neumožňovat samoobslužný výdej jídel, dále doporučujeme, aby příbory
jednotlivě vydával pracovník školní jídelny.

