
Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

nařizuje mimořádné opatření při epidemii s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 
18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v mimo 
jiné:

 omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní 
jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost
žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a 
jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně 
účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

 omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost 
dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

 omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle 
školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že 
součástí vzdělávání není zpěv,

 omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a 
vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou
sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní 
škole.

 

V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:

 u 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci 
vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez 
zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění,

 u 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka 
hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní 
činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem - 
doporučují se vycházky),

 Hromadné akce – Vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 
30. 9. 2020 zakázala hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve 
vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob, pokud se akce koná ve 
vnějších prostorech, s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 
metry. Toto se nevztahuje na členy domácnosti, výkon povolání a podnikatelské 
nebo jiné obdobné činnosti. V případě škol a školských zařízení toto 



usnesení nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle 
právních předpisů povinně poskytovat. 
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