INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE
COVID-19
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k 8. 10. 2020
/Výtah pro zařízení školního stravování /





Podle usnesení vlády je ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost
žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na
vzdělávání.
• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020,
č. j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude
probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Výše uvedené neplatí pro mateřské
školy a vyšší odborné školy.
Zařízení školního stravování musí s účinností od 9. října 2020 do 25. října 2020
(včetně) dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 a 3 pro provozovny
stravovacích služeb: • Jedná se především o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými
stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých
stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň
2 metry).
• Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými
slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní
místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve
školních jídelnách.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou
školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat
všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou
KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

ZAJIŠTĚNÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL







Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil
počet žáků přítomných ve škole.
Ředitel školy rozdělí žáky školy podle tříd (třídy
samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat
prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a která v týdnu od 19. do 23. října 2020.
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční
formě vzdělávání.
Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní
organizaci školy, počtu tříd, počtu vytvořených skupin na výuku cizích jazyků,
volitelných předmětů apod. Je tedy možná například varianta rozdělení: • podle celých
ročníků, např. 1. týden: 6. a 7. ročník prezenčně, 8. a 9. ročník distančně, 2. týden
opačně, • podle paralelních tříd v ročníku, např. 1. týden třídy „A“ prezenčně, třídy „B“
distančně, 2. týden opačně, • podle jiného vhodného kritéria při zachování jednotky
„třída“ a poloviny tříd v prezenční výuce (lichý počet se může zaokrouhlit).
Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní
odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se
povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro
účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším

smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat
(při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích
služeb).

Přikládám vyjádření MŠMT k problematice školských stravovacích služeb ve vztahu
k distančnímu vzdělávání:

Vážená paní kolegyně,
V metodickém doporučení pro vzdělávání distančním způsobem je opravdu na str. 6 uvedeno:
„Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci
školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají
distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd
odebrat“.
Vzdělávání distančním způsobem je ukotveno v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Účast na distančním
způsobu vzdělávání je za podmínek v tomto ustanovení uvedených povinná. Pro účely nároku na
hmotné zabezpečení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijalo výklad ustanovení § 122 odst.
2 školského zákona, který pojem „po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení“ vztahuje ke
vzdělávání, nikoli pouze k fyzické přítomnosti v budově školy nebo školského zařízení. V případě, že se
děti/žáci/studenti povinně vzdělávají distančním způsobem, mají tedy nárok na dotované školní
stravování v plném rozsahu podle jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování.
Upozorňujeme však, že osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže
jít osobě jídlo vyzvednout.
Organizaci výdeje jídel stanoví v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 vyhlášky o školním stravování,
provozovatel stravovacích služeb podle povahy poskytovaných služeb. Výdej jídel je běžným postupem
při postupu podle § 4 odst. 9 vyhlášky o školním stravování (výdej jídla první den neplánované
nepřítomnosti strávníka). Vzhledem k současné epidemiologické situace by měla být při výdeji jídel
dodržena zvýšená hygienická opatření.
S pozdravem
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Odbor řízení a podpory regionálního školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
Za správnost opisu:

2020-10-09
O. Johanidesová
OŠMS Kraje Vysočina

