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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

předně Vám chci velmi poděkovat za dosavadní práci v současné nelehké době. Poděkování samozře-

jmě patří také Vašim učitelským sborům, které se v minulých týdnech musely přizpůsobit této mimo-

řádné situaci a praktikovat výuku pomocí distančních nástrojů. 

Jak jistě víte, vláda přistupuje k uvolňování mimořádných opatření, což se týká také oblasti školství. 

Ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology z ministerstva zdravotnictví zveřejnilo harmono-

gram uvolňování, který najdete na webu ministerstva ZDE. 

V souvislosti s uvolňováním jistě všichni čelíme řadě dotazů, odpovědi na ty nejčastější jsme se snažili 

shrnout na webové stránce otázek a odpovědí, kterou naleznete ZDE. Chápu, že v současné situace 

máte řadu dotazů i Vy, proto Vám chci v tomto svém dopise přiblížit, s čím můžete počítat v následují-

cích dnech a týdnech s tím, že Vám přílohou tohoto dopisu posílám avizovanou vyhlášku a metodiku 

k hodnocení a klasifikaci tohoto pololetí. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na nouzový stav a přijatá opatření připravilo 

speciální zákon, o kterém jsem Vás informoval ve svém minulém dopise, a který se týká těch studentů, 

kteří v tomto školním roce svá studia uzavírají, ať už se jedná o učební obory ve smyslu závěrečných 

zkoušek či středoškoláky – maturanty. Speciální úprava se týká také těch, kteří budou v letošním roce 

skládat přijímací zkoušky na střední školy. Zákon, včetně přehledných schémat, naleznete ZDE. Jak jsem 

se již několikrát veřejně vyjádřil, současná situace je natolik mimořádná, nepředvídatelná a proměnlivá 

v čase, že není možné hledat a přijímat ideální řešení, která by vyhovovala všem, ale je to o hledání 

řešení kompromisních, nejméně problematických.  

Chtěl bych Vás informovat, že v návaznosti na výše uvedenou legislativu týkající se základních,  

středních a vyšších odborných škol připraví ministerstvo školství v příštích dnech ještě následující 

vyhlášky a metodiky: 

• Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast student  

ve školách při výuce, a to formou „manuálu“ pro všechny segmenty vzdělávací soustavy,  

na které pracujeme spolu s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, a která bude zveřej-

něna na přelomu dubna a května. 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym


• Vyhlášky k maturitám a závěrečným zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám, které 

budou ve sbírce do 10. května, které budou stanovat podmínky, za kterých budou moci žáci 

skládat výše uvedené zkoušky. 

o Součástí bude také balíček podpory k výše uvedené metodice, který chceme rovněž 

představit 10. května. 

 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, pevně věřím, že Vám výše uvedenými dokumenty  

pomůžeme zvládnout současnou mimořádnou situaci tak, abychom všichni mohli toto pololetí bez  

větších problémů dokončit. 

Děkuji za Váš čas a spolupráci 

 

 
 
 
  


