
     Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platné k 25. květnu 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. dubna 
27. dubna 
schváleno 

 

11. května 

schváleno 

25. května 

schváleno 

1. června 

schváleno 

• Vysoké školy (vědecko-
akademické instituce) - 
individuální aktivity pro 
studenty v posledním 
ročníku studia vždy do 
max. počtu  
5 osob. Týká se např. 
individuálních konzultací či 
zkoušek, zejména státních 
závěrečných či rigorózních. 
Individuálně bude možné 
také navštívit knihovnu či 
studovnu, ale pouze za 
účelem příjmu  
či odevzdání studijní 
literatury 

• Od 27. dubna platí výše 
uvedené také pro ostatní 
ročníky vysokých škol – 
opět však do max. počtu  
5 osob pro potřeby 
konzultací, zkoušení, 
klinické/praktické výuky  
a praxe 

 

• Studenti závěrečných ročníků 
středních škol, konzervatoří  
a vyšších odborných škol – pro účely 
přípravy na maturitní, závěrečné 
zkoušky  
a absolutorií – max. 15 žáků 

• Žáci 9. ročníků základních škol – 
výhradně pro účely přípravy na 
přijímací zkoušky na střední školy – 
max. 15 žáků 

• Studenti všech ročníků vysokých škol 
– max. 15 osob (omezení se 
nevztahuje na klinickou a praktickou 
výuku a praxi) 
 

• Výuka na základních uměleckých 
školách a jazykových školách 
s právem státní jazykové zkoušky, 
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní 
výukou – max. 15 žáků 
 

• Činnost středisek volného času - 
skupiny max. 15 účastníků 

• Prezenční výuka  
ve školách při dětských domovech se 
školou, výchovných  
a diagnostických ústavech. 

• Výuka ve školách při zdravotnickém 
zařízení 
 

• Možnost dobrovolné osobní 
přítomnosti žáků 1. stupně 
ZŠ vyjma některých škol a 
tříd podle § 16 odst. 9 (max. 
15 žáků ve skupině) 

• Přítomnosti žáků či 
studentů (ZŠ i SŠ) za účelem 
jejich hodnocení zkouškou 
nebo komisionálním 
přezkoušením stanovenými 
právními předpisy nebo 
zkouškou vyplývající z 
individuálního vzdělávacího 
plánu (max. 15 osob) 

• Přítomnost studentů 
vyššího odborného 
vzdělávání za účelem 
1. zkoušek, klasifikovaných 
zápočtů a zápočtů (max. 15 
osob), 
2. realizace praktické 
přípravy (bez omezení 
počtu) 

• Prezenční výuka žáků ve 
střední škole zřízené 
Ministerstvem 
spravedlnosti 

 

 

• Realizace přijímacích 
zkoušek, maturitních  
a závěrečných zkoušek  
a absolutorií na 
konzervatořích  
a vyšších odborných 
školách 

• Realizace praktického 
vyučování (odborný 
výcvik) na středních 
školách, (pro žáky 
dobrovolné, max. 15 
žáků) 

• Možnost dobrovolné 
osobní přítomnosti žáků 
1. stupně ZŠ rozšířena i 
o doposud zakázané 
školy a třídy podle § 16 
odst. 9 a základní školy 
speciální a přípravné 
stupně základní školy 
speciální 
 

8. června 

schváleno 

• Možnost přítomnosti 
žáků 2. stupně ZŠ, SŠ 
nebo konzervatoře a 
studentů vyšší odborné 
školy za účelem konání 
konzultací či třídnických 
hodin (dobrovolná 
docházka, max. 15 žáků 
nebo studentů) 

 
 


