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Mimořádné opatření č. 28/2020 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně 

příslušný správní úřad podle 69 odst. 1 písm. b), i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona 

č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů („dále jen zákona č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 

258/2000 Sb., 

 

r u š í 

mimořádné opatření č.26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě  

spočívající s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území 

celého Moravskoslezského kraje v  

 

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké 

škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. 

 

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: 

 individuální návštěvy knihoven a studoven;  

 individuální konzultace; 

 zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob; 

 laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob; 

 klinické a praktické výuce a praxi, 

 

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti 

žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v 

konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou  

 povinné školní docházky; 

 praktického vyučování a praktické přípravy; 

 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; 

 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti; 

 praktických škol jednoletých a dvouletých, 

 

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní 

jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků 

na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání 

v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na 

státní jazykové zkoušce, 

 

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, 

žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání, 

 

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského 

zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není 

zpěv, 
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6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých 

škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní 

činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. 

 

Čl. I 

Odůvodnění 

  

Vláda České republiky vydala dne 8.října 2020 usnesení vlády č. 999 o přijetí krizového opatření, 

které s účinnosti ode dne 12.října 2020 od 00:00 hodin do dne 25.října 2020 do 23:59 hodin stanoví 

podmínky 

pro provoz vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, 

základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, středisek volného 

času a školních klubů. Z uvedeného důvodu se ruší stávající mimořádné opatření č.26/2020 Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.  

 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto zrušení mimořádného opatření 

platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické 

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 11.10.2020 od 23:59 hodin.  

 

Čl. III 

Poučení pro obec 

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou povinny všechny obce s rozšířenou 

působností na území Moravskoslezského kraje toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních 

deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí 

ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost. 

 

 

 

 

 

 

  

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., v.r. 

ředitelka 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Svěšeno z úřední desky dne: 

 

 

 


		2020-10-12T08:33:09+0200
	MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. 1da34100c2e50183c5967efbb29e4dc446682e1a




