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Informace o nouzovém hlídání od 11. ledna 2021 

Vážené dámy, vážení pánové, milí rodiče a zákonní zástupci, 
 

státní vláda rozhodla, že od pondělí 11. ledna do pátku 29. ledna 2021 se nebude konat 
prezenční výuka. V této době se ve všech typech škol a ve všech ročnících bude učit 
výhradně distančně. Cílem tohoto opatření je přispět ke snížení počtů nově nakažených 
koronavirem. 

 
Podle vývoje epidemické situace budou školy od 11. do 29. ledna 2021 nabízet nouzové 
hlídání 
• pro žákyně a žáky 1. až 6. ročníku, 
• pro žákyně a žáky s postižením nebo jiným handicapem vyžadujícím péči a 
• pro všechny žákyně a žáky speciálních center nebo speciálních škol s integrovanými 

domovy včetně předškolních zařízení pro handicapované děti (SVE). Možnost 
nouzového hlídání nabízejí i nemocniční školy.  

 
Vaše dítě může využít nouzové hlídání, 
• pokud si nemůžete vzít dovolenou nebo vás zaměstnavatel neuvolní, a proto nutně 

potřebujete hlídání, nebo 
• pokud jste samoživitel/ka, osoba samostatně výdělečně činná nebo pracující na volné 

noze, a proto nutně potřebujete hlídání, nebo 
• pokud máte nárok na podporu při výchově dle §§ 27 ff. Osmého sociálního zákoníku 

nebo pokud Odbor sociálně-právní ochrany dětí nařídil opatrováni dítěte. 

V případě potřeby hlídání předložte prosím škole krátké, neformální zdůvodnění. Žákyně a 
žáci speciálních škol (včetně dětí SVE) a žákyně a žáci všech typů škol pro děti s postižením či 
jiným handicapem vyžadujícím péči nebo nemocničních škol mohou využít nouzové hlídání 
po přihlášení. 
Hlídání můžete využít jen v případě, že vaše dítě nemá žádné symptomy akutní, přenosné 
nemoci, že není v kontaktu s infikovanou osobou a nepodléhá žádnému opatření karantény. 

Berte prosím v úvahu: Čím více dětí využívá nouzové hlídání, tím více mají kontaktů. Proto 
zvolte tuto nabídku jen v případě, že nemáte možnost zajistit hlídání jiným způsobem. 

 
Další informace obdržíte přímo od vaší školy. 
Vaše Bavorské státní ministerstvo pro vzdělávání a kulturu 
 
 


