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Vstup do České republiky
- Ministerstvo zdravotnictví v reakci na rozhodnutí Městského soudu v Praze upravilo
s účinností od 5. dubna 2021 00:00 hod. podmínky opatření pro návrat ze zahraničí.
Nově bude povinnost podstoupit test před vstupem na území České republiky pouze
při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie).
- Pro návraty ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie) a ze zemí se středním
rizikem nákazy (oranžová kategorie) se bude test ještě před návratem do ČR požadovat
pouze v případě, že daná osoba použije k návratu veřejnou dopravu (např. autobus,
letadlo).
- Součástí opatření zůstává povinnost podstoupit PCR test, a to nejpozději 5 dní po návratu
do České republiky. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Zůstává také
povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář. Tyto povinnosti neplatí jen pro
návrat ze zemí, které jsou zařazeny v zelené kategorii zemí s nízkým rizikem nákazy.
- Z preventivních důvodů pak mají osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě
červené kategorie, povinnost nosit po dobu 14 dnů všude mimo svůj domov respirátor,
tedy i ve všech venkovních prostorech.

»

Plán návratu dětí do škol
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo plán návratu dětí a studentů do
škol. V první fázi se návrat bude týkat následujících skupin:
▪ mateřské školy – pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15
dětech, ideálně v půlených skupinách.
▪ 1. stupeň ZŠ
• v týdenních rotacích
• v případě malých škol1 (do 75 žáků) prezenční výuka
▪ SŠ, VOŠ, konzervatoře – pouze praktická výuka, teoretická zůstává v distanční
formě.
▪ VŠ – laboratorní a praktická výuka pro závěrečné ročníky
▪ “Speciální“ školy a třídy podle § 16 odst. 9 (tj. školy a třídy MŠ, ZŠ a Praktické
školy jednoleté a dvouleté) – prezenčně
-

Individuální konzultace budou umožněny prezenčně pro všechny typy škol a
poradenský systém.

Jedná se o školy pouze se třídami 1. stupně mající nejvýše 75 žáků nebo plně organizované školy mající na 1. stupni
ZŠ nejvýše 75 žáků, pokud je 1. stupeň stavebně zcela oddělený (včetně oddělené školní jídelny) od 2. stupně základní
školy.
1
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Skupinové konzultace budou umožněny max. počtu 6 žáků a za dodržení režimových
opatření pro:
▪ Žáky 2. stupně ZŠ a SŠ, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem (myšleny zřejmě
neuspokojivé studijní výsledky)
▪ 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ,
▪ Závěrečné ročníky SŠ pro předměty k závěrečné zkoušce.

-

Zkoušky
▪ pouze do 20 osob ve skupině, s režimovými opatřeními a extra rozestupy pro:
• přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria,
• zkoušky konané na základě mezinárodních dohod
▪ pouze do 10 osob ve skupině, s režimovými opatřeními a extra rozestupy pro:
• zkoušky na vysokých a vyšších odborných školách,
• jazykové a nostrifikační zkoušky

-

Školní kluby a družiny – pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity
skupin stejné jako ve třídě.
Základní umělecké školy – distanční výuka s možností individuálních konzultací a
prezenční výuky jeden na jednoho.
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – distanční výuka s možností
individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho.
Střediska volného času – pouze distančně; možnost individuálních konzultací a
prezenční výuky jeden na jednoho.
Domov mládeže, internát a vysokoškolské koleje – pro žáky/studenty v prezenční
výuce a žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.
Zpěv – zakázán, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění
příslušného vzdělávacího programu, za dodržení omezeného počtu osob ve studijních
skupinách (max. 6 osob) a rozestupů.
Tělesná výchova a plavání – zakázáno, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti
zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety – zakázáno

-

-

Režimová opatření
▪ Ochrana úst a nosu – všichni povinně ochrana úst a nosu kromě MŠ
• zaměstnanci školských zařízení – respirátory (standardy dle MO MZd).
• žáci ZŠ, a odpovídajících ročníků gymnázií a konzervatoří a speciálních
škol – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.
• žáci a studenti, SŠ, VOŠ, VŠ – respirátory (standardy dle MO MZd).
• výjimka pouze pro děti a žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či
aktuální duševní stav
▪ Testování – povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ
a VŠ2
• antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně
po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně), nebo PCR 1x týdně
(škola si zajistí sama)
• první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu – testování
neprobíhá v případě individuálních konzultací

Na vysokých školách bude frekvence testování 1x týdně pomocí RT-PCR (vč. možnosti poolingu) nebo vysoce
citlivými antigenní testy. Testování bude možné pouze sadami, které splní minimální požadavky na kvalitu testů.
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Větrání
• Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě
každých 30 min. Doporučena venkovní výuka v maximální míře.
Homogenita
• Povinná homogenita všech tříd a skupin mimo SŠ, VOŠ, VŠ a skupinové
konzultace (zde doporučeno).
• Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
Stravování
• Pro distanční výuku pouze odběr (take-away).
• Pro prezenční výuku:
 pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.,
 rozestupy mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin,
 přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji
stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání
žáků/studentů z různých tříd a s osobami, které si vyzvedávají
oběd na distanční výuce,
 stejná pravidla platí pro konzumaci svačin
Vstup třetích osob
• Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době
provozu školy nebo školského zařízení bude možný pouze v důvodných
případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi,
žáky či studenty.

COVID – Veletrhy/kongresy
- Dnes 6. dubna 2021 v 9:00 hod. byl zahájen prostřednictvím Ministerstva průmyslu a
obchodu příjem žádostí do programu COVID – Veletrhy/kongresy.
- Podnikatelé ve veletržním, kongresovém a eventovém průmyslu a na ně sektorově
navázané podnikatelské subjekty mohou získat až 60 % nepokrytých nákladů (ztráty).
V případě žadatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR,
bude možné získat max. 40 % nepokrytých nákladů (ztráty). Maximální výše příspěvku na
jednoho žadatele je 20 milionů korun. Na program se vztahuje limit z veřejné podpory
deset milionů eur (asi 261 mil. Kč) stanovený Evropskou komisí.
- Žádosti je možné podávat až do 31. května 2021.

Mgr. Dominika Schejbalová
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