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INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  PLATNÉ OD 14.  BŘEZNA 2022 

 
INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO 
PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné 
opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s 
účinností ode dne 14. března 2022. 
Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný 
prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v 
prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V 
platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s 
poruchou intelektu, nebo ze zdravotních důvodů apod.). 
Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a 
to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby, nacházející se ve škole. Nikdo tedy není 
povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek. 
 
Od 14. 3. 2022 tedy platí, že 
 
• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných 
případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod., 
 
• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných 
případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv, 
 
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek, 
 
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců 
prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni 
mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku, 
 
Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních 
akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech. 
Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, 
která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu 
ke COVID-19 respektovat obecná pravidla, například výše uvedené opatření k ochraně dýchacích cest. 

Předchozí stanoviska a metodická doporučení ponecháváme umístěna na https://www.edu.cz/balicek- 
informaci-pro-skoly-na-novy-skolni-rok-2021-2022/ jako informativní. 
Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách postupuje vedení škol v souladu s § 29 školského 
zákona. 
MŠMT, 11. 3. 2022 
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