
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. dubna 2020 č. 491 

 
o přijetí krizového opatření 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu 
s čI. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila 
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav 
a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové 
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) 
krizového zákona. 

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. 

I. zakazuje 

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz 
osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost 

a) žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků 
v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších 
odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní 
zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito 
žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků, 

b) žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, 
přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše                       
15 žáků, 

c) na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se 
školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle zákona č. 109/2002 Sb., 
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a                            
o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 

d) na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení, 

2. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve 
školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách 
organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje 
na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků 
ve skupině; 
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II. ukládá, aby 

1. osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb.,                  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti 
nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a 
praxe, 

2. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole 
a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných 
těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků 
ve skupině, 

3. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní 
výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté 
kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, byla umožněna pouze za splnění podmínky 
přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině; 

III. nařizuje, aby  

1. dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný 
zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do 
školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení 
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, 
náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém 
zařízení, 

2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II., byla osobně přítomná 
ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních 
zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. 

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 455, vyhlášené pod č. 197/2020 Sb. 

 

 

 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 


