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Vážené ředitelky, ředitelé, 

zatím jste zřejmě věnovali pozornost hlavně 

manuálu MŠMT, zajištění organizačních a hy-

gienických podmínek od prvního září. Měli 

byste ale pozorně prostudovat jiný dokument - 

Doporučení ČŠI pro školy ke školnímu roku 

2020/2021. Je zde doporučena řada logických, 

administrativně náročných a přesně stanove-

ných opatření pro školy a je z nich zřejmé, co 

bude ČŠI později kontrolovat „nad plán“, nad 

oblasti které uvádí ve svých hlavních úkolech. 
 

Zaslané přílohy 
 

Školský zákon 

po novele zákonem č. 349/2020 Sb. Jedinou změ-

nou je doplnění nového § 184a „Zvláštní pravidla 

při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a stu-

dentů ve školách“. 

Abyste nemuseli listovat zákonem, text uvádím 

na poslední straně zpravodaje. 

 

MŠMT 

Ministerstvo vyhlašuje  na období od 1. 9. 2020 

do 31. 8. 2022 Pokusné ověřování obsahu, metod 

a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti 

„Člověk a technika“. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Doplnění normativů neinvestičních výdajů sou-

kromých škol na rok 2020. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Princip stanovení výše normativů soukromých 

a církevních středních škol a konzervatoří od roku 

2021. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Manuál Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. 

Byl drobně upraven ke dni 24.8.2020. Změny jsou 

vyznačeny žlutým zvýrazněním textu, najdete je 

na stranách 2, 3, 7, 11, 14. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Informace pro školy o aktualizaci manuálu. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Leták do sborovny.  

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Na stránce MŠMT FAQ Nejčastější dotazy se 

změnily informace k tématům: Rouška, Pořádání 

hromadných akcí, Mimořádné finance na ICT vy-

bavení, Jídelny. 

 

ČŠI 

Informační magazín 

Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se 

vzdělávacím obsahem. Specifické úkoly České 

školní inspekce ve školním roce 2020/2021. Zku-

šenosti a postoje ředitelů škol a učitelů - TALIS 

2018. Elektronické testy v aplikaci ČŠI - domácí 

příprava žáků. Vzdělávací programy ČŠI pro ře-

ditele a učitele. 
 

WWW a tisk 
 

Navýšení platů učitelů o devět procent by od-

bory asi podpořily. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

CERAMT: Průvodce podzimní maturitní zkouš-

kou pro maturanty - časový rozvrh konání zkou-

šek, kritéria hodnocení, termíny předání vý-

sledků, rady a doporučení k dílčím zkouškám 

nebo odkazy na didaktické testy z předchozích let. 
 

Z dotazů  

Musí mít v MŠ zdravotní průkaz i paní školnice? I 

školní asistentka (tj. nepedg.pracovník – hrazeno 

z ŠABLON)? Obě mají vstupní lékařské prohlídky, 

je u nich nutný i zdravotní průkaz?  

 

Zdravotní průkaz je oficiální doklad, který je po-

třeba, pokud vykonáváte činnost epidemiologicky 

závažnou. To je přesně vymezeno v zákoně 

č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V § 

19 tohoto zákona jsou taxativně vyjmenovány 

všechny činnosti – škol se týká - provozování stra-

vovacích služeb, výroba potravin, zpracování po-

travin, uvádění potravin do oběhu. Zjednodušeně 

– ten, kdo se v MŠ podílí na přípravě a výdeji 

stravy a přímém styku s potravinami nebo po-

krmy, musí mít zdravotní průkaz. A to je v pod-

mínkách každé MŠ jiné. 

 

Zdravotní průkaz vydá „závodní“ i „obvodní“ lé-

kař. Jeho vydání nenahrazuje vstupní lékařskou 

preventivní prohlídku. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

 

Ten, kdo miluje párky a ctí zákony, 

by nikdy neměl být při tom, 

když vznikají. 

http://www.janmikac.cz/
mailto:janmikac@janmikac.cz
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-obsahu-metod-a-organizace
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/doplneni-normativu-neinvesticnich-vydaju-soukromych-skol-na-1
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/princip-stanoveni-vyse-normativu-soukromych-a-cirkevnich
https://www.msmt.cz/file/53618/
https://www.msmt.cz/file/53618/
https://www.msmt.cz/file/53620/
https://www.msmt.cz/file/53621/
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/INFO-CSI-informacni-magazin
https://skolskeodbory.cz/navyseni-platu-ucitelu-o-devet-procent-by-odbory-asi-podporily
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/287-centrum-pripravilo-pro-maturanty-pruvodce-podzimni-maturitni-zkouskou
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Zákon č. 349/2020 Sb., mění školský zákon tak, že za § 184 se vkládá nový § 184a: 

 

§ 184a 

 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

 

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mi-

mořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, stu-

dijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze 

tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem. 

 

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího pro-

gramu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

 

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umě-

lecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodno-

cení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta 

pro toto vzdělávání. 

 

(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z 

důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného 

opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy 

 

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími práv-

ními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo 

nezanedbatelné obtíže, 

 

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup 

podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; 

opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto 

zákona. 

 

(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné po-

vahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový pří-

stup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení a na úřední desce 

nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné po-

vahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní. 

 
(nabývá účinnosti 25.8.2020) 
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