AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 8.10.2020
Dne 8. října 2020 schválila vláda následující opatření:
»

Školy a školství
– mateřské školy – provoz bez omezení
– základní školy
▪ 1. stupeň ZŠ – provoz zůstává se stávajícím režimu
▪ školní družiny – provoz bez omezení
▪ 2. stupeň ZŠ
• Od pondělí 12. října 2020 bude výuka na druhém stupni probíhat
vždy týden ve škole a týden distančně, přičemž se ve škole
budou střídat jednotlivé třídy (tj. jeden týden půjde do školy třída
A, zatímco třída B se bude vzdělávat distančně a další týden se třídy
prohodí).
–

umělecké a jazykové školy
▪ Základní umělecké a jazykové školy jsou celostátně uzavřeny do 25. října
2020. Výjimkou je pouze individuální výuka, kdy bude přítomen pouze 1
žák a 1 učitel.

–

střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře
▪ Uzavření středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří je
prodlouženo do 25. října 2020. S výjimkou povinné školní docházky,
praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy při Ministerstvu
spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých je zavedena
distanční výuka.

–

vysoké školy
▪ Do 25. října 2020 je zakázána osobní přítomnost studentů na vysokých
školách. Výuka na vysokých školách probíhá i nadále distančně.
▪ Výjimku z tohoto nařízení má pouze klinická a praktická výuka a praxe
studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie
a dalších zdravotnických studijních programů.
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–

zájmové kroužky a školní kluby
▪ Od 12. října 2020 do 25. října 2020 je zakázána činnost zájmových kroužků
a školních klubů pro děti a mládež od 6 do 18 let.

–

celostátní prázdniny
▪ V týdnu od 26. září 2020 ve všech školách vyhlášeny celostátní prázdniny
(2 dny prázdniny + 2 dny ředitelské volno)

»

omezení činnosti úřadů
– Úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu následujících 2 týdnů omezeny na
2 dny v týdnu a maximálně 5 hodin denně.

»

omezení otevírací doby
– Od pátku 9. října 2020 dojde k omezení provozní doby restaurací, barů a klubů,
kdy tyto provozovny mohou být otevřeny pouze do 20 hod.
▪ Výjimku z opatření mají opět výdejní okénka.
▪ Počet osob u jednoho stolu nově omezen na maximálně 4 osoby, mezi
jednotlivými stoly musí být rozestup nejméně 1,5 metru.
▪ V těchto zařízeních bude nově zakázána také produkce živé hudby a tanec.

»

omezení hromadných akcí a shromažďování
– omezení shromažďovacího práva
▪ Shromažďovací právo se od 12. října 2020 omezuje na maximálně 500
osob, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně
dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a
musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.
–

shromažďování v nákupních centrech
▪ Omezeno bude nově od pátku 9. října také shromažďování v tzv.
foodcourtech (restauračních zónách) v obchodních centrech, kde je počet
osob u jednoho stolu omezen na maximálně 2 osoby.
▪ Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve
skupinkách maximálně 2 lidí.
▪ V obchodních centrech a restauracích pro zákazníky musí být vypnuto wifi.

–

omezení hromadných akcí
▪ Nadále trvá dosud platné omezení hromadných akcí na maximálně 10
osob ve vnitřních a 20 osob ve vnějších prostorech, pokud se nejedná o
členy jedné domácnosti.
▪ Zákaz se nebude vztahovat také na zaměstnance, podnikatele, schůze,
zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti.
▪ Účast na svatbách či pohřbech a následných hostinách je od 19. října 2020
omezena na 30 osob.

»

omezení volnočasových aktivit a kulturních akcí
– Od pátku 9. října 2020 budou uzavřeny:
▪ posilovny, fitness centra
▪ vnitřní bazény a koupaliště, wellness
▪ zoologické zahrady
▪ herny a kasina
–

Od pondělí 12. října 2020 budou zakázány
▪ všechna kulturní zařízení a akce (divadla, kina, koncerty, muzea, výstavy
apod.), včetně souvisejících služeb
▪ hrady a zámky
▪ hvězdárny a planetária
▪ bohoslužby a náboženské akce nad 10 osob
▪ taneční či spolkové akce
▪ poutě, kongresy nebo veletrhy

»

sportovní aktivity
– Od pondělí 12. října 2020 do 25. října 2020 jsou zakázány veškeré sportovní
aktivity ve vnitřních sportovištích (včetně profesionálních i amatérských
sportovních soutěží).
▪ Výjimku ze zákazu mohou dostat pouze mezistátní utkání a akce (např.
zápasy Evropské ligy), musí se ale uskutečnit bez přítomnosti diváků.
– Na venkovních sportovištích jsou povoleny sportovní aktivity ve skupině
maximálně 20 osob.

»

zákazy návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních
– Až na výjimky jsou zakázány návštěvy v zdravotnických zařízeních a sociálních
zařízení.

Vláda projednala a schválila také:
»

Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii a novely zákona o nemocenském pojištění
– Návrh zákona počítá s prodloužením podpůrčí doby pro poskytování ošetřovného
z původních 9 dnů (resp. 16 dnů v případě osamělých rodičů), na celou dobu
uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření ve
školním roce 2020/2021.
– Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči
▪ o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby
(od stupně I.) bez omezení věku,
▪ o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních
a týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
▪ o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v
rodině.

–
–
–

Ošetřovné budou dle návrhu moci pobírat i zaměstnanci pracující na dohodu o
pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.
Ošetřovné nebude dle návrhu vypláceno za dny školních prázdnin, ředitelského
volna či při omezení výuky v jednotlivých dnech.
Návrh bude nyní předložen Parlamentu, který ho projedná ve stavu legislativní
nouze.

Mgr. Dominika Schejbalová

