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a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
• Je možné konat jazykové zkoušky pouze do 10 osob
v jedné místnosti.
V
 ýuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
• Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický
pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací
rozhoduje ředitel školy.
• V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv,
hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
Ž áci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli
na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za
přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
Příkladem třetích osob mohou být například zákonní
zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí,
kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby
zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
Je možné konání nostrifikačních zkoušek do 10 osob
v jedné místnosti a zkoušek na základě mezinárodních
dohod.

 rovoz vybraných školských zařízení od středy
P
25. listopadu 2020:
 Individuální práce s klientem ve školských poradenských
zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu
s hygienickými opatřeními.
• Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve školském poradenském
zařízení. Je-li nezbytné, aby klient viděl na ústa pracovníka, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí
a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána, s výjimkou prezenčních individuálních konzultací
a prezenční individuální výuky (1 osoba a 1 pedagogický pracovník); u konzultace může být přítomen
zákonný zástupce žáka. O organizaci individuálních konzultací rozhoduje ředitel školského zařízení.
• Děti, žáci a studenti a zaměstnanci školského zařízení
(případně další osoby pohybující se ve školském

zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu ve školském zařízení. Je-li nezbytné, aby
dítě, žák či student při činnosti viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné ochranu nosu a úst
výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je
dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
• V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv,
hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
 P
 rovoz školských výchovných a ubytovacích zařízení
(domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být
poskytováno ubytování pouze:
• žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku,
• žákům a studentům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
• žákům a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.
	Žáci/studenti a zaměstnanci školského zařízení (i další
osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost
nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení.
Školní stravování od středy 25. listopadu 2020:
 Z ařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz
se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost.
 P
 ři provozu školního stravování je nezbytné dodržet
následující:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na
4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více
osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup
minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než
je míst k sezení,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze
žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy
přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat
výdejním okénkem (take-away),
• je nutné přijmout organizační opatření při čekání na
výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých
tříd/skupin/oddělení a
▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou
take-away.
 Ž áci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 Ž áci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
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