
 
 

Doporučení pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy  

a pro preventivně výchovnou péči – 13. 3. 2020 

Usnesení vlády, kterým se zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020 osobní přítomnost 
žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských 
zařízeních, se týká i základních a středních škol, které jsou součástí školských zařízení pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči; nevztahuje se na školská 
zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. 

Provoz školy je přerušen, učitelé jsou však povinni být na pracovišti, pokud ředitel o jejich 
výkonu práce nerozhodne jinak. Dětem umístěným do zařízení ředitel zajistí náhradní činnost 
na skupinách po dobu vyučování. 

Omezení provozu ambulancí středisek výchovné péče je plně v kompetenci ředitele. Provoz 
celodenních a pobytových SVP (smluvní pobyty) je možné omezit nebo přerušit na základě 
dohody se zákonnými zástupci, v případě dětí s rozhodnutím soudu o umístění do střediska je 
třeba situaci řešit s OSPOD a zákonnými zástupci. Případné omezení nebo přerušení činnosti 
střediska je nezbytné posuzovat individuálně podle stávající situace a podle pokynů 
příslušných orgánů, např. hygienické stanice apod. 

Provoz zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a přijímání dětí s rozhodnutím soudu o 
umístění do zařízení není omezeno. 

Povolování pobytů dětí mimo zařízení (dovolenky) je plně v kompetenci ředitele zařízení ve 
spolupráci s OSPOD, popř. s hygienickou stanicí. Je nezbytné posoudit zejména vhodnost 
pobytu dítěte z hlediska zdravotních a hygienických podmínek. S odvoláním na mimořádné 
opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, 
kterým se nařizuje zákaz návštěv pacientů s výjimkou nezletilých pacientů, nedoporučuje se 
zákaz návštěv dětí v zařízeních. V případě pochybnosti o zdravotním stavu zákonného 
zástupce doporučujeme nejdříve kontaktovat hygienickou stanici. 

Ředitel zařízení je povinen bezodkladně informovat zřizovatele (věcně příslušný útvar) o 
přijatých opatřeních a o všech změnách s nimi souvisejících. 

Doporučujeme Vám sledovat webové stránky MŠMT www.msmt.cz, kde se informace 
průběžně aktualizují. 
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