
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH 

MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (výňatek) 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
� informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání. Podrobnější informace jsou 
uvedeny níže.  

� V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí: • Pro 
mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a 
nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.  

 

• Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se 
ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu 
žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy 
(např. chodby a záchody).  

 

• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení  

(s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro 

všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně 

učeben. 

 

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). 

 

• Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci 
na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, 
(viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest.  
 

Informace ředitele školy 

 
V Základní umělecké škole Ořechov bude probíhat prezenční výuka s povinností roušek v učebnách i po dobu 

výuky. 

 

V Hudebním oboru, vyjma studijních zaměření dechových nástrojů a studijním zaměření Sólový a komorní zpěv. 
 
Ve výuce Přípravné hudební výchovy s rouškami,vyjma pokynu učitelky předmětu dle druhu a obsahu edukace. 
 
Ve Výtvarném oboru s rouškami. 
 
V Literárně dramatickém oboru s rouškami,vyjma pokynu učitelky předmětu dle druhu a obsahu edukace. 
 
V Tanečním oboru dle pokynů učitelky předmětu. 
 
Ostatní, již nastavená hygienická opatření (roušky ve společných prostorách, dezinfekce rukou, zákaz vstupu dalších 
osob do prostor budov školy, časté větrání prostor) zůstávají v plné platnosti a nejsou dalším opatřením nijak 
dotčena. 
 
Žádáme rodiče, aby nezapomínali vybavovat děti rouškami (2 ks), občas  přichází do výuky bez nich. 
 
Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.  

Petr Křivánek 


