Opatření PES pro oblast školství – zájmové vzdělávání

OPATŘENÍ

Stupeň 1 (0 –19)

Stupeň 2 (20 –39)

Stupeň 3 (40 – 60)

Stupeň 4 (61–75)

Stupeň 5 (76 –100)

OCHRANA
NOSU A ÚST

Ano: ve společných vnitřních prostorách
škol a školských zařízení.

Ano: ve všech vnitřních prostorách škol
a školských zařízení; ve vnějších
prostorách v souladu s obecnými
pravidly.

Ano: ve všech vnitřních prostorách škol
a školských zařízení; ve vnějších
prostorách v souladu s obecnými
pravidly.

Ano: ve všech prostorách škol a
školských zařízení.

V pří padě učitelů je povi nnost nošení rouš ky (užívá ní res pirá torů FFP2
je doporučené) a ve výji mečných přípa dech, kdy je nezbytné, a by
žák/student při výuce viděl na ús ta uči tele, je možné ochra nu nosu a
úst na hra dit ochran- ným štítem, pokud je dodrž ena vzdálenost min. 2
m od žá ků/studentů.

V pří padě učitelů je povi nnost nošení rouš ky (užívá ní res pirá torů FFP2 je
doporučené) a ve výji mečných pří pa dech, kdy je nezbytné, a by
žák/student při výuce viděl na ús ta uči tele, je možné ochra nu nosu a úst
nahradit ochra nným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od
žáků/studentů.

Ne: MŠ, 1. stupeň ZŠ při výuce a speciální š kol y.

Ne: MŠ a speciál ní školy.

Ano: ve všech prostorách škol a školských zařízení.
V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání
respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných
případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl
na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit
ochran- ným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m
od žáků/studentů.
Ne: MŠ a speciální školy.

Ne: MŠ a speciální školy.

V případě učitelů je povinnost nošení roušky
(užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve
výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby
žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je
možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min.
2 m od žáků/studentů.
Ne: MŠ a speciální školy.

VěTRÁNÍ

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé
hodiny, popřípadě každých 30 min.
hodiny, popřípadě každých 30 min.

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé
hodiny, popřípadě každých 30 min.

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě
každých 30 min.

5 minut mezi hodinami a uprostřed
každé hodiny, popřípadě každých 30
min.

VSTUP A POHYB
TŘETÍCH OSOB
V PROSTORÁCH
ŠKOL A ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky,
studenty či zaměstnance) v době
provozu školy nebo školského zařízení –
pouze v důvodných případech za přijetí
režimových opatření mini- malizujících
styk s dětmi, žáky či studenty.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky,
studenty či zaměstnance) v době provozu
školy nebo školského zařízení – pouze v
důvodných případech za přijetí
režimových opatření minimalizujících styk
s dětmi, žáky či studenty.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky,
studenty či zaměstnance) v době provozu
školy nebo školského zařízení – pouze v
důvodných případech za přijetí režimových
opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky
či studenty.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či
zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení
– pouze v důvodných případech za přijetí režimových
opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky,
studenty či zaměstnance) v době
provozu školy nebo školského zařízení

MŠ – povolen také vstup doprovázející ch osob do
prostor šatny.

MŠ – povolen také vstup doprovázejících osob do
prostor šatny.

MŠ – povolen také vstup doprovázejících osob do
prostor šatny.

Bez omezení v souladu s hygienickými
opatřeními.

Bez omezení v souladu s hygienickými
opatřeními.

Jazykové a nostrifikační zkoušky pouze do
10 osob v jedné místnosti.

Jazykové a nostrifikační zkoušky pouze do 10 osob v jedné
místnosti.

Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné
zkoušky a absolutoria s režimovými opatřeními.

Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria s
režimovými opatřeními.

Zkoušky konané na základě mezinárodních dohod.

Zkoušky konané na základě mezinárodních dohod.
ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – distanční výuka s
možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho.

Domov mládeže, internát a vysokoškolské kole- je – Ano, pro žáky/studenty
v prezenční výuce a žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní
povinnost podle krizového zákona.

ZKOUŠKY

OSTATNÍ

ZUŠ, jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky a střediska volného
času – prezenční výuka.

ZUŠ, jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky a střediska volného času
– prezenční výuka.

Školy v přírodě, adaptační kurzy,
sportovní kurzy, vícedenní školní výlety
– Ano, při respektování stanovených
hygienických, organizačních a
provozních podmínek.

Školy v přírodě, adaptační kurzy,
sportovní kurzy, vícedenní školní výlety –
Ne.

ZUŠ, jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky a střediska volného času
–
distanční
výuka
s
možností
individuálních konzultací
a prezenční výuky do 10 osob ve třídě
či skupině.

Výuka plavání, zpěv a TV – Ano (v souladu
s pravidly pro odpovídající relevantní sektory).

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní
kurzy, školní výlety – Ne.

Výuka plavá ní, zpěv a TV – Ano (v souladu
s pra vidl y pro odpoví dající releva ntní sektory).

Domov mládeže, internát a vysokoškolské koleje –
Ano.

Výuka plavá ní, zpěv a TV – Ne, s výji mkou oborů, ve kterých se jedná o
činnosti zása dní pro na plnění přísluš ného vzděláva cího progra mu.

Domov mládeže, internát a vys okoš kols ké kol eje – Ano.

ŠKOLNÍ DRUŽINY
A KLUBY2

MŠ – povolen také vstup doprovázejících osob do prostor
šatny.

Střediska volného času – Ne (případně distančně); možnost
individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety – Ne.
Výuka plavání, zpěv a TV – Ne, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o
činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu.

Domov mládeže, internát a vys okoš kols ké kol e- je – Ano, pro
žáky/studenty v prezenční výuce.

Školní družiny: Ano. Školní

Školní družiny: Ano. Školní

kluby: Ano.

kluby: Ano.

Školní družiny: Ano, pro prezenčně
vzdělávané za dodržení homogenity skupin
stejné jako ve třídě; pokud to není z
personálních důvodů možné – lze do jedné
skupiny (oddělení) zařadit žáky jednoho
ročníku.
Školní kluby: Ano, pro prezenčně
vzdělávané za dodržení homogenity
skupin stejné jako
ve třídě; pokud to není z personálních
důvodů možné – lze do jedné skupiny
zařadit
max. 10 žáků.

Školní družiny: Ano, pro prezenčně vzdělávané za dodržení
homogenity skupin stejné jako ve třídě; pokud to není z
personálních důvodů možné – lze do jedné skupiny
(oddělení) zařadit žáky jednoho ročníku.
Školní kluby: Ano, pro prezenčně vzdělávané za dodržení
homogenity skupin stejné jako ve třídě.

– pouze v důvodných případech za přijetí
režimových opatření mini- malizujících styk s
dětmi, žáky či studenty.
MŠ – povolen také vstup doprovázejících osob do
prostor šatny.

Ne, s výjimkou zkoušek při studiu na
vysoké škole za přítomnosti max. 10
osob.

ZUŠ, jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky – distanční výuka.
Střediska volného času – Ne (případně
distančně).
Školy v přírodě, adaptační kurzy,
sportovní kurzy, školní výlety, výuka
plavání, zpěv
a TV – Ne.
Domov mládeže a internát– Ano, pro žáky/studenty v prezenční
výuce, je-li povolena, a pro žá ky/studenty, ji mž byla vlá dou
uložena pracovní povinnost podle krizového zá kona .

Školní družiny: Ano, pro prezenčně
vzdělávané za dodržení homogenity
skupin stejné jako
ve třídě.
Školní kluby: Ano, pro prezenčně
vzdělávané za dodržení homogenity
skupin stejné jako ve třídě.

