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Koronavirus – doplňující informace č. 3 
 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli. 
 
Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu oznámil, že od 
úterý ruší v Česku kvůli koronaviru akce nad 100 lidí. „Zakazují se od 10. 
března od 18.00 divadelní, hudební, filmová a další umělecké, sportovní, 
náboženské akce, trhy, veletrhy, veřejné i soukromé,“ oznámil po jednání 
Bezpečnostní rady státu premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Zároveň od středy 
budou zavřené všechny školy a vyšší školy (viz přílohy). 
 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy se stejně jako Vy nyní dozvěděl o 
uzavření škol, tedy o ukončení výuky na základních, středních a vyšších 
odborných školách. Žádné informace OŠMT v této věci předem neměl. Veškeré 
kroky ohledně ukončení výuky jsou v kompetenci ředitele školy. Je tedy 
vhodné informovat žáky školy, popřípadě jejich zákonné zástupce a 
zaměstnance školy. 
 
Podle posledních informací se opatření vlády týká výuky, ostatní chod školy je 
tedy zřejmě omezen pouze v oblastech souvisejících s výukou, tedy domovy 
mládeže, školní jídelny, školní družiny a školní kluby.  
Opatření se netýká ZUŠ a mateřských škol. Zřejmě se opatření netýká ani DDM 
ani dětských domovů.  
Od 11. března se tedy zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na 
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách,“ dodal 
předseda vlády. Rodiče, kteří nemají hlídání, si mohou vzít ošetřovné. 
Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je opatření zavedené na dobu 
neurčitou. 
Je možné, aby si rodiče vyzvedli žáky i dnes 10.3.2020. 
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Pokud se týká žáků a studentů na ubytovacích zařízeních, je jistě vhodné 
ukončit pobyt v těchto zařízeních tak, aby žáci mohli odjet do místa trvalého 
bydliště. Dá se očekávat nápor na dopravu a tudíž bude jistě vhodné domluvit 
se buď s rodiči na jejich odvozu, popřípadě u nadregionálních škol na přespání 
na DM do zítřka a nejpozději ráno opustit ubytování, vše ve vazbě na dopravní 
možnosti žáka.  
 
Co se týká zaměstnanců škol, pak jejich další působení ve školách je v tuto 
chvíli v gesci ředitele školy a čekáme na právní vyjádření MŠMT, neboť 
opatření se dle sdělení vlády pracovníků školy netýká. Je tedy vhodné využít 
možnost z domova, např. elektronickou formou u pedagogů. Nepedagogické 
pracovníky bude řešit ředitel. Podle posledních informací doporučuje MŠMT 
dokončit rozběhlé probíhající akce – lyžařský zájezd či obdobnou akci a jiné 
dále nekonat. 
 
Pokud se v průběhu vyskytnou další informace, bude je OŠMT předávat 
prostřednictvím neveřejného webu pro školy.  
 
Pokud školy využijí on-line výuku, zasíláme informaci od firmy Microsoft - Školy 
mají možnost zdarma využívat online služby Office 365 včetně nástroje Teams, 
který je právě určen pro online komunikaci, spolupráci, zadávání online 
domácích úkolů a především pro pořádání online vyučovacích hodin s 
podporou videa, audia i sdílení obrazovky. Pokud se tedy škola rozhodne 
pokračovat ve výuce alespoň online, má dostupné tyto nástroje zdarma včetně 
technické podpory 24/7. Viz příloha č. 3. Dále mohou využít kontakt v případě 
dalších dotazů na adrese skolstvi@microsoft.com. 
 
 

S pozdravem 
 

Ing. Hana Šímová v. r.  

 
 

vedoucí odboru  
 

Přílohy 
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