AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 29.11.2020

V souvislosti s přechodem do 3. stupně protiepidemického systému PES schválila dne 29. listopadu 2020
vláda následující rozvolnění, která budou účinná od čtvrtka 3. prosince 2020:
»

maloobchod a služby
– Od 3. prosince 2020 mohou znovu otevřít všechny obchody a služby.
▪ Maximální počet zákazníků bude omezen velikostí prodejní plochy provozovny, a
to na 15 m2 na jednoho zákazníka. Do tohoto omezení počtu zákazníků se
nezapočítávají děti do 15 let.
▪ Zkoušené oděvy ani obuv nebudou muset být následujících 24 hodin v izolaci.
– Nadále platí povinnost dodržovat dvoumetrové odstupy, a to i v čekárnách.
– Provozovatelé musí také přijmout organizační a režimová opatření a zajistit management
front uvnitř i venku. I nadále zůstává v platnosti povinnost nošení roušek nebo
respirátorů.

»

nákupní centra
– Od čtvrtka 3. prosince 2020 mohou otevřít také obchody v obchodních centrech a
restaurace ve stravovacích zónách obchodních center.
▪ Restaurace v nákupních centrech mohou vydávat přes výdejní okénko jídlo
pouze s sebou.
– Dětské koutky zůstávají i nadále uzavřeny.
– Stále také platí povinnost zajistit management front uvnitř i venku a dodržovat povinné 2
metrové rozestupy.

»

obnovení nedělního prodej
– Zrušen bude také dosavadní zákaz nedělního prodeje.

»

provozovny stravovacích služeb
– Provozovny stravovacích služeb mohou mít otevřeno od 6 do 22 hodin.
– Maximální počet zákazníku nesmí překročit 50 % kapacity dané provozovny a všichni
zákazníci musí být usazeni u stolů po maximálně 4 osobách.

»

zrušení zákazu nočního vycházení a omezení volného pohybu osob
– Od čtvrtka 3. prosince se také ruší zákaz nočního vycházení. Dosud bylo až na výjimky
zakázáno vycházet od 23:00 do 5:00 hod ráno.

»

konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech
– Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech je opětovně povolena.
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»

hromadné akce
– Nově se od čtvrtka 3. prosince mohou konat hromadné akce do 50 osob ve venkovních
prostorech a do 10 osob ve vnitřních prostorech.
– Svatby a pohřby se mohou konat s maximální účastí 30 osob.
– Počty lidí na bohoslužbách se budou odvozovat od kapacity kostela nebo jiného místa
konání. Obecně by zde mělo platit pravidlo 1 osoby na 15 m2 plochy.
– I nadále zůstává v platnosti povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve
vybraných veřejných místech.

»

sport
–
–
–
–

Nově jsou kromě profesionálních sportovních soutěžích povoleny také amatérské
sportovní soutěže. Stále ale platí, že přítomnost diváků je zakázána.
V případě rekreačních sportů je možné využívat vnitřní sportoviště pouze pro individuální
sporty do 10 osob. Ve venkovních prostorech pak mohou současně sportovat vždy pouze
2 hrací týmy či skupiny.
Fitness centra a posilovny budou fungovat ve stejném režimu, jaký je nastavený v
obchodech – tedy 1 návštěvník na 15 m2. Skupinové fitness lekce pak budou fungovat v
režimu 9+1, tedy maximálně v počtu deseti lidí.
Profesionální sportovci nemusí mít při zápasech a trénincích roušky. Naopak při
amatérském sportu ve vnitřních prostorech musí být rouška nasazena.

»

vánoční trhy
– Pro vánoční trhy budou platit stejná pravidla jako pro farmářské trhy, tedy mezery mezi
stánky nejméně 4 metry. Na místě nebude povolena konzumace jídla a nápojů.

»

bazény, wellness centra a lázně
– Pro provoz bazénů a wellness center platí stejná pravidla jako shromažďování pro jiné
akce, tj. maximálně 50 osob ve venkovních a 10 osob ve vnitřních prostorech.
– Provoz lázní bude od 3. prosince 2020 bez omezení, platí pouze povinnost přijmout
organizační a režimová opatření.

»

herny, kasina, sázkové kanceláře
– Provozovny musí být uzavřeny mezi 22. a 6. hodinou ranní. Obsazenost může být
maximálně 50 % kapacity a všichni návštěvníci musí být usazeni u stolů po max. 4 osobách.
– Provozovatelé musí rovněž přijmout organizační a režimová opatření.

»

kultura
– Od čtvrtka otevřou také hrady a zámky, muzea a galerie.
▪ Počet návštěvníků v muzeích a galeriích bude ve 3. stupni omezen na
maximálně 25 % jejich kapacity.
▪ V případě hradů, zámků a dalších památek je počet osob omezen na
maximálně 10 osob je skupině.
– Kulturní akce se mohou konat pouze bez přítomnosti diváků. V případě zkoušek je pak
nutné přijmout organizační a režimová omezení přítomných osob na těchto zkouškách.
– V případě knihoven platí omezení počtu osob dle velikosti provozní plochy (tj. 1 osoba
na 15 m2 provozní plochy) a povinnost dodržovat rozestupy 2 m mezi zákazníky. Knihovny
mají dále povinnost přijmout organizační a režimová opatření.
– Otevřeno pro veřejnost budou moci výstavy, veletrhy a také například zoologické
zahrady.
▪ Platí zde povinné roušky po celou dobu návštěvy a nutnost dodržovat rozestupy
minimálně 2 metry.
▪ Počet návštěvníků je omezen na nejvýše 25 % kapacity areálu, povoleny jsou
skupiny maximálně 10 lidí.

»

ubytovací služby
– Poskytování ubytovacích služeb je od 3. prosince 2020 možné bez omezení. Dodrženy
musí obecná opatření jako je nošení roušek, dezinfekce a dvoumetrové odstupy.

»

návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
– I nadále platí zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních služeb kromě vymezených výjimek.
– Ve zdravotnických zařízeních budou návštěvy omezeny.

»

školy a školní docházka
– Dle sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přejdou školy do 3. stupně
protiepidemických opatření od pondělí 7. prosince 2020.
–

mateřské a speciální školy
▪ Beze změny – prezenční výuka

–

1. stupeň ZŠ
▪ Beze změny – prezenční výuka

–

2. stupeň ZŠ
▪ Beze změny – rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech) s výjimkou
9. ročníků, které mají prezenční výuku stále.

–

SŠ, VOŠ a konzervatoře
▪ Změna – na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách bude
platit střídavá prezenční výuka celých tříd se střídáním vždy po týdnu.
▪ Prezenční výuka zůstává u závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů
vzdělání v konzervatoři a ve školách zřízených při zařízeních pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy a škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti a
praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů
ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
▪ Prezenční zůstává také praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách max.
20 žáků/studentů.

–

VŠ
▪
▪

Změna – do škol se vrátí i studenti prvních ročníků vysokých škol. V tomto
případě má platit omezení na maximálně 20 studentů v jedné skupině.
Nadále je umožněna praktická, laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka
pro všechny ročníky max. do 20 studentů. Rovněž také realizace individuálních
studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky) a individuální
konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku.

–

ZUŠ, jazykové školy a střediska volného času
▪ Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času budou moci od
pondělí 7. prosince 2020 otevřít lekce s účastí až 10 osob (včetně učitele).

–

S výjimkou mateřských a speciálních škol bude povinnost uvnitř školských budov i
nadále nosit ochranu nosu a úst. Platí také povinné větrání.
Ministerstvo školství rovněž doporučuje zachovat po celou dobu výuky stejné třídy na
středních, vyšších odborných školách a konzervatořích.
I nadále bude zakázán tělocvik a hudební výchova s výjimkou studia, kde jsou tyto
předměty hlavním oborem.

–
–
–

Školní stravování
▪ Pro studenty distanční výuky umožněno pouze formou odběru s sebou.

▪
▪

–

Pro prezenční výuku platí pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb,
doporučené jsou rozestupy mezi žáky z různých tříd.
Školy mají povinnost přijmout 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.

Od pondělí 30. listopadu do 6. prosince 2020 budou školy fungovat v režimu podle
současného 4. stupně protiepidemického systému.

Mgr. Dominika Schejbalová

