
 
 
 

Nařízení týkající se školní výuky po Svatodušních prázdninách 
na všech školách v Bavorsku  

Stav: 18.05.2021 
 
Pro školní výuku po Svatodušních prázdninách (tj. od pondělí, 07.06.2021) pro všechny školy v 
Bavorsku (včetně tzv. zařízení SVE – zařízení pro předškolní vzdělávání dětí s mentálním, duševním, 
tělesným nebo i jiným postižením ve věku od 3 do 6 let) platí jednotně následující nařízení:  
 

Při sedmidenní incidenci  

 od 0 do 50:  
úplná prezenční výuka (tj. bez minimálních rozestupů) pro všechny ročníky   

 od 50 do 165:  
střídavá, resp. prezenční výuka s minimálními rozestupy pro všechny ročníky  

 více než 165:  
střídavá, resp. prezenční výuka s minimálními rozestupy pro 4. ročník (pokud výuka 
probíhá podle učebního plánu základních škol) a také pro závěrečné ročníky, včetně 11. 
ročníku gymnázií a vyšších odborných škol a příslušného ročníku večerních gymnázií a 
vysokoškolských přednášek;  
ostatní ročníky: distanční výuka. 

 
 
Kromě toho je třeba brát v úvahu následující:  
 Ptáte-li se, od kdy platí příslušný způsob výuky při překročení prahové hodnoty (50, resp. 165) 

nebo při poklesu pod tuto hodnotu, tak dále platí „tří-, resp. pětidenní pravidlo“ podle zadání 
12. bavorské vyhlášky protiinfekčních opatření; opatření jsou pak vždy realizována od 
přespříštího dne:  

 
Příklady:   
a) překročení příslušné prahové hodnoty v neděli, pondělí, úterý  realizace od čtvrtka  
b) pokles pod příslušnou prahovou hodnotu ve středu, čtvrtek, pátek, sobotu, neděli  

realizace od úterý  
 
 
 Od 07.06.2021 jsou žáci a žákyně od 5. ročníku povinni v celém areálu školy (včetně učeben) 

nosit zdravotnickou obličejovou masku („OP-Maske“ – chirurgická rouška). Dbejte přitom na 
to, aby maska těsně přiléhala na obličej. Jednoduchá ochrana úst a nosu („komunitní maska“) 
již nepostačuje.  

 
 Prezenční výuky se i po Svatodušních prázdninách může zúčastnit pouze ten, kdo může 

předložit aktuální negativní výsledek testu na přítomnost onemocnění Covid-19. Bližší 
informace naleznete na www.km.bayern.de/selbsttests.   

 
 Žádosti na uvolnění z prezenčních částí výuky lze nadále podávat na vedení školy.  

 
Další informace o školní výuce na daném místě obdržíte od své školy.   
 
Vaše Státní ministerstvo vzdělávání  
 

http://www.km.bayern.de/selbsttests

