
Opatření PES pro oblast školství 
 

OPATŘENÍ Stupeň 1 (0–19) Stupeň 2 (20–39) Stupeň 3 (40–60) Stupeň 4 (61–75) Stupeň 5 (76–100) 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

(MŠ) 
Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ) 

1. STUPEŇ 

 

Školní družina (ŠD)/ Školní 

skupina(ŠS) 

ZŠ - Prezenční výuka 

 

ŠD/ŠS – provoz 

zajištěn 

ZŠ - Prezenční výuka 

 

ŠD/ŠS – provoz 

zajištěn 

ZŠ - Prezenční výuka 

 

ŠD/ŠS – provoz 

zajištěn 

ZŠ - Prezenční výuka 

 

ŠD/ŠS – provoz 

zajištěn 

ZŠ - Prezenční výuka 

1. a 2.ročníků 

ŠD – provoz zajištěn 

 

ZŠ - 3.-5. ročník 

distanční výuky 

ŠD/ŠS – provoz zrušen 
OCHRANA 

NOSU A ÚST 
Ano: ve všech 

prostorách škol a 

ŠD/ŠS. 

 

Ne: MŠ.  

Ano: ve všech 

prostorách škol a 

ŠD/ŠS. 

 

Ne: MŠ, 1. stupeň ZŠ 

při výuce. 

Ano: ve všech 

prostorách škol a 

ŠD/ŠS. 

 

Ne: MŠ. 

Ano: ve všech 

prostorách škol a 

ŠD/ŠS. 

 

Ne: MŠ. 

Ano: ve společných 

vnitřních prostorách 

škol a ŠD/ŠS. 

 

Ne: MŠ. 

STRAVOVÁNÍ Pro prezenční výuku – 

pravidla pro neveřejné 

provozovny 

stravovacích služeb, 

doporučené rozestupy 

mezi žáky z různých 

tříd. 

Přijetí organizačních 

opatření při čekání na 

výdej stravy, výdeji 

stravy a její konzumaci 

tak, aby 

Pro prezenční výuku – 

pravidla pro neveřejné 

provozovny 

stravovacích služeb, 

doporučené rozestupy 

mezi žáky z různých 

tříd. 

Přijetí organizačních 

opatření při čekání na 

výdej stravy, výdeji 

stravy a její konzumaci 

tak, aby 

Pro prezenční výuku – 

pravidla pro neveřejné 

provozovny 

stravovacích služeb, 

doporučené rozestupy 

mezi žáky z různých 

tříd. 

Přijetí organizačních 

opatření při čekání na 

výdej stravy, výdeji 

stravy a její konzumaci 

tak, aby 

Pro prezenční výuku – 

pravidla pro neveřejné 

provozovny 

stravovacích služeb, 

doporučené rozestupy 

mezi žáky z různých 

tříd. 

Přijetí organizačních 

opatření při čekání na 

výdej stravy, výdeji 

stravy a její konzumaci 

tak, aby 

Pro distanční výuku – 

pouze odběr 

(take-away). 

Pro prezenční výuku – 

pravidla pro neveřejné 

provozovny 

stravovacích služeb, 

rozestupy mezi žáky z 

různých tříd. 

Přijetí organizačních 

opatření při čekání na 

výdej stravy, výdeji 



• nedocházelo k 

prolínání žáků 

z prezenční výuky s 

osobami odebírajícími 

stravu formou take-

away. 

• nedocházelo k 

prolínání žáků/studentů 

z prezenční výuky s 

osobami odebírajícími 

stravu formou take-

away. 

• nedocházelo k 

prolínání žáků/studentů 

z prezenční výuky s 

osobami odebírajícími 

stravu formou take-

away. 

• nedocházelo k 

prolínání žáků/studentů 

z prezenční výuky s 

osobami odebírajícími 

stravu formou take-

away. 

 

 

stravy a její konzumaci 

tak, aby 

• nedocházelo k 

prolínání žáků 

z různých tříd 

a 

• nedocházelo k 

prolínání žáků 

z prezenční výuky s 

osobami odebírajícími 

stravu formou take-

away. 

VSTUP A POHYB 
TŘETÍCH OSOB 
V PROSTORÁCH 
ŠKOL A ŠD/ŠS i MŠ 

Vstup třetích osob 

(mimo děti, žáky,  

či zaměstnance) v době 

provozu školy nebo 

ŠD/ŠS – pouze 

v důvodných případech 

za přijetí režimových 

opatření 

minimalizujících 

styk s dětmi, žáky. 

 

MŠ – povolen také 

vstup doprovázejících 

osob 

do prostor šatny. 

Vstup třetích osob 

(mimo děti, žáky,  

či zaměstnance) v době 

provozu školy nebo 

ŠD/ŠS – pouze 

v důvodných případech 

za přijetí režimových 

opatření 

minimalizujících 

styk s dětmi, žáky. 

 

MŠ – povolen také 

vstup doprovázejících 

osob 

do prostor šatny. 

Vstup třetích osob 

(mimo děti, žáky,  

či zaměstnance) v době 

provozu školy nebo 

ŠD/ŠS – pouze 

v důvodných případech 

za přijetí režimových 

opatření 

minimalizujících 

styk s dětmi, žáky. 

 

MŠ – povolen také 

vstup doprovázejících 

osob 

do prostor šatny. 

Vstup třetích osob 

(mimo děti, žáky,  

či zaměstnance) v době 

provozu školy nebo 

ŠD/ŠS – pouze 

v důvodných případech 

za přijetí režimových 

opatření 

minimalizujících 

styk s dětmi, žáky. 

 

MŠ – povolen také 

vstup doprovázejících 

osob 

do prostor šatny. 

Vstup třetích osob 

(mimo děti, žáky,  

či zaměstnance) v době 

provozu školy nebo ŠD 

– pouze v důvodných 

případech za přijetí 

režimových opatření 

minimalizujících 

styk s dětmi, žáky. 

 

  

MŠ – povolen také 

vstup doprovázejících 

osob 

do prostor šatny. 

OSTATNÍ Školy v přírodě, 

adaptační kurzy, 

sportovní kurzy, 

vícedenní školní výlety 

– Ano, při 

respektování 

stanovených 

hygienických, 

Školy v přírodě, 

adaptační kurzy, 

sportovní kurzy, 

vícedenní školní výlety 

– Ne. 

Výuka plavání, zpěv a 

TV – Ano (v souladu s 

pravidly pro 

Školy v přírodě, 

adaptační kurzy, 

sportovní kurzy, školní 

výlety – Ne. 

 

Výuka plavání, zpěv a 

TV – Ne, s výjimkou 

oborů, ve kterých se 

Školy v přírodě, 

adaptační kurzy, 

sportovní kurzy, školní 

výlety – Ne. 

 

Výuka plavání, zpěv a 

TV – Ne, s výjimkou 

oborů, ve kterých se 

Školy v přírodě, 

adaptační kurzy, 

sportovní 

kurzy, školní výlety, 

výuka plavání, zpěv 

a TV – Ne. 



organizačních a 

provozních podmínek. 

 

Výuka plavání, zpěv a 

TV – Ano (v souladu s 

pravidly pro 

odpovídající relevantní 

sektory). 

 

odpovídající relevantní 

sektory). 

jedná o činnosti zásadní 

pro naplnění 

příslušného 

vzdělávacího 

programu. 

jedná o činnosti zásadní 

pro naplnění 

příslušného 

vzdělávacího 

programu. 

 


