
M I M O Ř Á D N É      O P A T Ř E N Í 

 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných 

opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 

„zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 

Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 

mimořádné opatření:  

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol 

a školských zařízení tak, že se  

 

omezuje: 

1. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí 

na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní 

vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,  

 

2. provoz mateřských škol tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a 

zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných 

případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského 

zařízení,  

 

3. v mateřských školách tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských 

škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:  

 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, 

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy,  

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,  

e) příslušníci ozbrojených sil,  

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení,  

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.  

 



Zdůvodnění: 

 

K omezení provozu mateřských škol  

Výjimka podle písm. a) umožňuje osobní přítomnost těch dětí, které mají povinné předškolní 

vzdělávání. S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné dopravě apod.) 

je nezbytné omezit v případě mateřských škol uvolnění opatření pouze na děti s povinností 

předškolního vzdělávání. Uvedené zároveň poskytne mateřským školám možnost vytvoření menších 

skupin dětí (do 15 osob), a to jak z prostorového, tak personálního hlediska. Děti v předškolním roce 

mají nejvyšší potřebu vzdělávání vzhledem k přípravě na jejich vstup do základní školy.  

Výjimka podle písm. b) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných školách je velice 

problematická. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna prezenční 

výuka.  

 

 

K zákazu vstupu třetích osob do škol  

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v 

nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky, studenty a pracovníky školy v 

prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup 

zákonných zástupců jako doprovodu například při dopomoci při samotestování atd. Ve všech 

případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s 

žáky a pracovníky školy). 

 

 

K výjimce pro děti zákonných zástupců určených profesí  

Zákaz prezenční výuky dětí a žáků ve školách má mj. za následek, že spolu s prezenčním 

poskytováním vzdělávání nemůže být zajištěna ani péče o děti a žáky od 2 do 10 let (nebo starší žáky, 

kteří potřebují intenzivnější péči). V důsledku nezajištěné péče by museli péči o tyto děti a žáky 

zajistit zákonní zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí a žáků vykonávají povolání, 

jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit péči o jejich děti.   

 

 


