
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH A ŠKOL/TŘÍD 
ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA PRO ŽÁKY S TĚLESNÝM 
POSTIŽENÍM, MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM, SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE 
VADAMI, AUTISMEM A ZÁVAŽNÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI A 
PŘÍPRAVNÝCH STUPŇŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH V OBDOBÍ DO KONCE 
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol speciálních a 
škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, 
mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými 
poruchami chování a přípravných stupňů základních škol speciálních v období do konce školního 
roku 2019/2020. 
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: 
MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je 
• • s účinností od 1. června 2020 možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy, 
dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně 
základní školy speciální na základním 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, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito 
žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí. 

Výše uvedené znamená, že s účinností od 1. června 2020 se umožňuje „znovuotevření“ i těch 
základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které v souladu s původním 
harmonogramem uvolňování opatření měly zůstat uzavřeny až do 30.6.2020. Konkrétně se jedná 
o žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále o žáky 1. stupně 
základních škol/tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, 
souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování, a o 
děti zařazené v přípravných stupních základní školy speciální. 
• • s účinností od 8. června 2020 možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně základních 
škol/tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným 
postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování za účelem konání 
konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí 
tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. 

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) 
od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších 
předpisů nebo z opatření Ministerstva zdravotnictví v rámci COVID 19. 2 

S ohledem na charakter výše uvedených škol a žáků, kteří se v nich vzdělávají, se stanoví pouze 
takové hygienické a provozní podmínky, které lze s přihlédnutím ke zdravotním hendikepům 
žáků a s nimi spojenému blízkému kontaktu osob naplnit. Tomu odpovídá také upravené čestné 
prohlášení uvedené v příloze, jehož předložení je podmínkou pro vpuštění žáka do školy.


