
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého nám■stí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 10. 3. 2020

■.j.: IVIZDR 10676/2020-1/IVIIN/KAN

MZDRXO19DHSO

MIMO■ÁDNÉ OPAT■ENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní ú■ad p■íslušný podle 5 80 odst. 1 písm. 9) zákona

■. 258/2000 Sb., o ochran■ ve■ejného zdraví a o zm■n■ n■kterých souvisejících zákon■, ve zn■ní

pozd■jších p■edpis■ (dále jen „zákon ■. 258/2000 Sb.“), na■izuje postupem podle 5 69 odst. 1

písm. i) a odst. 2 zákona ■. 258/2000 Sb. k ochran■ obyvatelstva a prevenci nebezpe■í vzniku

a rozší■ení onemocn■ní COVlD-19 zp■sobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimo■ádné

opat■ení:

Zakazuje se s ú■inností ode dne 11. b■ezna 2020:

— osobní p■ítomnost žák■ a student■ na základním, st■edním a vyšším odborném

vzd■lávání ve školách a školských za■ízeních podle zákona ■. 561/2004 Sb.,
o p■edškolním, základním, st■edním, vyšším odborném a jiném vzd■lávání (školský

zákon), ve zn■ní pozd■jších p■edpis■,
— osobní p■ítomnost student■ na studiu na vysoké škole podle zákona ■. 111/1998

Sb., o vysokých školách a o zm■n■ a dopln■ní dalších zákon■ (zákon o vysokých

školách), ve zn■ní pozd■jších p■edpis■.

Toto mimo■ádné opat■ení nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Od■vodn■ní:

Mimo■ádné opat■ení je vydáno v souvislosti s nep■íznivým vývojem epidemiologické situace

ve výskytu onemocn■ní COVlD-19 zp■sobené novým koronavirem s ozna■ením SARS-CoV-2

v Evrop■.

P■edm■tem opat■ení je zákaz vzd■lávání na všech typech škol pro pot■ebu ochrany p■ed
výskytem a ší■ením onemocn■ní COVID-19. Hromadné vzd■lávání na všech typech škol
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p■edstavuje vyšší riziko p■enosu onemocn■ní vzhledem k vysoké kumulaci osob

ve vymezeném prostoru.

Opat■ení se zam■■uje na všechny osoby organizující vzd■lávaní podle shora uvedených zákon■.

vlv

Toto opat■ení je jedním z d■ležitých p■edpoklad■ zamezení širení onemocn■ní COVlD-19

zp■sobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území ■eské republiky.

Neprodlena realizace tohoto opat■ení je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem

k sou■asné nep■íznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocn■ní COVlD-19, a proto den

nabytí ú■innosti tohoto mimo■ádného opat■ení je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojt■ch, MHA

ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky
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