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Bavorská státní vláda přijala tato rozhodnutí: 

Výuka od pondělí 22.02.: 
Od 22.02. se bude v následujících typech škol, popř. ročnících opět konat výuka ve 

škole: 

• Na prvním stupni základních škol pro všechny ročníky (1 až 4) 

• V základních, středních, reálných a odborných školách pro všechny závěrečné 

třídy  

• Ve speciálních školách pro ročníky 1 až 4 (včetně předškolních zařízení pro 

handicapované děti), pro závěrečné třídy, pro ročníky druhého stupně (5 až 9) a 

pro ročníky odborného stupně (10 až 12) se speciálním zaměřením na 

emocionální a sociální vývoj, duševní vývoj, tělesný a motorický vývoj, zrakové a 

další poruchy, sluchové a další poruchy 

(Pozor: Ve speciálních centrech (SFZ) bude výuka pro ročníky druhého stupně 

s výjimkou závěrečných tříd probíhat pouze distančně.)  

• Nemocniční školy se v souladu s hygienickými předpisy klinik vrátí do prezenční 

výuky. 

Ve všech ostatních třídách, popř. ročnících se bude výuka až do odvolání konat 
distančně. 

 

Pokyny k organizaci výuky od 22.02.: 

• Kde může být dodržen minimální odstup 1,5 metru, bude možná prezenční výuka 

v celé třídě. 

• Kde nemůže být dodržen minimální odstup 1,5 metru, bude se konat střídavá 

výuka, tj. třída se rozdělí a výuka probíhá střídavě prezenčně a distančně. 

 

Vezměte prosím na vědomí: Pokud je týdenní index rizika v nějakém regionu vyšší 

než 100 nakažených, bude se tam konat pouze distanční výuka (tj. žádná výuka ve 

škole). Další informace vám poskytne vaše škola. 

 

Žákyně a žáci účastnící se prezenční výuky v budově školy budou moci opět využít 

nabídku celodenního pedagogického programu a poledního zaopatření. Účast je 

však dobrovolná. 
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Pokyny týkající se ochrany proti nákaze v budově školy 
• Učitelé musí nosit chirurgickou ústenku. 

• Žákyně a žáci mohou v budově školy dále nosit obyčejnou látkovou roušku. 

Doporučuje se ale používat chirurgickou ústenku. 

• Pro učitele i žáky se plánují dobrovolné a bezplatné testy na Sars-Cov-2. Další 

informace obdržíte, pokud možno nejdříve, od vaší školy. 

 

Nouzové hlídání od pondělí 22.02. 

• Na druhém stupni základních škol, v reálných, ekonomických a středních 
školách bude nadále nabízeno nouzové hlídání, pokud bude k dispozici dostatek 

místností a personálu.  

• Ve třídách prvního stupně základních škol a ve speciálních centrech jsou 

personální a prostorové možnosti velmi omezené. Proto vás prosíme, abyste 

využili nouzové hlídání jen v případě, že nemáte jinou možnost zaopatření vašeho 

dítěte. Pro další informace kontaktujte prosím vaši školu. 

 

Časově omezené možnosti pro uvolnění žákyň a žáků 
Koncepce hygienické služby zajišťuje rozsáhlou ochranu proti nákaze na našich 

školách. Pokud se však jednotliví žáci a žákyně (popř. jejich zákonní zástupci) bojí 

infekce a vidí pro sebe individuálně zvýšené riziko nákazy, mohou, přestože podle 

lékařského vyhodnocení nepatří k rizikové skupině, podat u vedení školy žádost o 

uvolnění ze střídavé prezenční výuky. 

V tomto případě se mohou žákyně a žáci distanční výuky své skupiny eventuálně 

zúčastnit; nárok na distanční výuku ale nemají. Tato možnost uvolnění je zatím 

termínována do doby dalšího stupně rozvolnění. Ve dnech, kdy se konají ohlášené 

písemné práce, smějí uvolnění žáci školu navštívit. 

 


