Plán uvolňování opatření v souvislosti s COVID-19
Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace a při dodržení přesně definovaných podmínek
DUBEN

24 Pátek
• Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše
v počtu 10 osob
• Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob
• Účast na spolkové činnosti
• Trénink profesionálních sportovců
v menší skupině
• Sportování na venkovních sportovištích,
v parcích a přírodě v menší skupině do 10 osob

DUBEN

27

Pondělí

•P
 rovozovny do 2 500 m2 (včetně turistických
informačních center), pokud nejsou v nákupních
centrech nad 5 000 m2
• Individuální aktivity pro studenty všech ročníků VŠ,
max. do 5 osob
• Autoškoly a centra pro zdokonalovací výcvik řidičů
• Posilovny a fitness centra bez využití zázemí
(sprchy, šatny)
• Knihovny
• Zoologické, botanické a dendrologické zahrady
(venkovní prostory)

KVĚTEN

11

Pondělí

• Všechny provozovny v nákupních centrech nad
5 000 m2 (s výjimkou provozoven stravovacích služeb)
• Provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl
zakázán provoz)

KVĚTEN

25 Pondělí

• Provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory)
• Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení
(včetně jejich restaurací a kaváren)
• Taxislužby (dosud nepovolené)

• Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes
výdejní okénko a v rámci venkovních (letních)
zahrádek

• Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže
(tetování, piercing)

• Holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže,
kosmetické služby a podologie

• Další včetně opatření v cestovním ruchu

• Muzea, galerie a další podobná zařízení
• Organizovaný trénink profesionálních i amatérských
sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti
s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách
s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob

• Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
• Zoologické, botanické a dendrologické zahrady
(včetně vnitřních prostor)

ČERVEN

1

Pondělí

NEJDŘÍVE 1. června 2020
• Možnost realizace maturitních a závěrečných
zkoušek a absolutorií na konzervatořích a VOŠ
• Omezená možnost praktického vyučování na SŠ
a VOŠ - podmínky obdobné jako u školních skupin
Ostatní činnosti budou povoleny následně během
června dle aktuální epidemiologické situace

• Hrady a zámky (vnitřní prostory)
• Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně
základních škol a jejich organizované a zájmové
aktivity nepovinného charakteru formou školních
skupin - 15 žáků ve skupině (jeden žák v lavici)

• Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• Možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří
a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky
a absolutoria – nejvýše 15 žáků/studentů ve skupině
• Možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na
přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka
není pro tyto žáky povinná - nejvýše 15 žáků ve
skupině
• Osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách
při zdravotnickém zařízení poskytovateli zdravotních
služeb
• Střediska volného času - nejvýše 15 účastníků
ve skupině
• Osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké
škole - nejvýše 15 studentů ve skupině (toto omezení
se netýká klinické a praktické výuky a praxe)
• Osobní přítomnost žáků na výuce na základních
uměleckých školách a jazykových školách s právem
státní jazykové zkoušky - nejvýše 15 žáků ve skupině
• Prezenční výuka ve školách při dětských domovech
se školou, výchovných a diagnostických ústavech
• Osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých
kurzech cizích jazyků s denní výukou - nejvýše
15 osob ve skupině

Více informací na:
koronavirus.mzcr.cz

ZŠ ani SŠ
NEBUDOU
do 30. 6. 2020
otevřeny pro
povinnou výuku
v plném
rozsahu

