MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví, Č. j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN, ze dne 12. června 2020
výběr týkající se provozu základní školy:
S účinností ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do 30. června 2020 do 24:00 hod. tohoto
mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se
I. zakazuje
1. osobní přítomnost žáků a zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na
osobní přítomnost
a. žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední
školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků,
b. žáků 1. stupně základní školy, a dětí v přípravné třídě základní školy, přičemž
docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné
skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
c. žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním
přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z
individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání mezinárodně
uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě
zkoušky nebo přezkoušení,
d. žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin,
přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů,
e. za účelem převzetí vysvědčení;
2. pořádání vícedenních akcí školami pro žáky základních škol a konzervatoří
III. nařizuje, aby
1. žák uvedený v bodě I. nebo jeho zákonný zástupce, který je osobně přítomen na zkoušce,
nebo jeho zákonný zástupce, poskytl před prvním vstupem do školy písemné čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém
zařízení,
2. jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole pouze, pokud je bez akutních zdravotních
potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,

