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Vážený pane předsedo, 

děkuji Vám za vyjádření Vašich názorů týkajících se uvolňování opatření v oblasti školství. Velmi 
si vážím Vašeho zájmu, který projevujete v problematice vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále 
„žáci“) se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

V úvodu je nutné zmínit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) vydalo 
Manuál k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školní roku 2019/2020, který 
upřesňuje organizaci, personální, prostorové a materiální zajištění vzdělávání ve školních skupinách, 
a to na základě konsensu Ministerstva zdravotnictví a Ústřední epidemiologické komise.  

Vzhledem ke skutečnosti, že virus způsobující onemocnění COVID-19 může mít komplexní dopad 
na zdraví jedinců s významnými následky, Ministerstvo zdravotnictví stanovilo rámcové rizikové 
faktory zvyšující vnímavost k nákaze. Do této skupiny řadíme osoby s onemocněním plic, krve, 
ledvin, jater, kardiovaskulárními nemocemi, cukrovkou, těžkou nadváhou, sníženou imunitou, 
po transplantaci či s onkologickým onemocněním. Po konzultaci s výše uvedeným ministerstvem 
bylo rovněž rozhodnuto, že za rizikové se považuje vzdělávání žáků s tělesným postižením, 
mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra a 
závažnými poruchami chování v základních školách či třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského 
zákona.   

Je zapotřebí zdůraznit, že v případě vzdělávání výše uvedených žáků jsou nutné činnosti vyžadující 
blízký tělesný kontakt, např. individuální dopomoc při činnostech, sebeobsluze aj. V rámci ochrany 
rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, žáků i jejich rodinných příslušníků 
bude i nadále u těchto žáků pokračovat distanční způsob vzdělávání. 

Základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s narušenou komunikační 
schopností, závažnými vývojovými poruchami učení či se zrakovým a sluchovým postižením mohou 

 
Vážený pan 
Mgr. Václav Krása 
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od 25. května 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účast žáků však nadále není povinná 
a zcela záleží na rozhodnutí zákonných zástupců.  

Věřím, že nastavená pravidla a podmínky vzdělávání jsou dokladem odpovědného přístupu MŠMT 
a Ministerstva zdravotnictví k nastalé aktuální mimořádné situaci. Cílem tohoto opatření 
je především ochránit rizikové skupiny jedinců, jež jsou infekcí nejvíce ohroženy.  

S pozdravem 

 

 

 

 
Mgr. Jaroslav Faltýn 
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