
 
 

Pravidla upravující výuku od 21. června 2021 ve všech školách v Bavorsku 
stav: 07.06.2021  

 Od pondělí, 21.06.2021 platí pro všechny školy v Bavorsku (včetně zařízení SVE – zařízení 

předškolní výchovy) jednotná následující pravidla:   

  

Při stavu 7-denní incidence (počet případů za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel) 

 od 0 do 100:   

plně obnovená prezenční výuka (t. j. bez minimálních odstupů) pro všechny ročníky   

 od 100 do 165:   

rotační resp. prezenční výuka s dodržením min. odstupů pro všechny ročníky  

 nad 165:   

rotační resp. prezenční výuka s dodržováním min. odstupů pro 4. ročníky   

(pokud se bude vyučovat podle rozvrhu výuky základních škol) a pro závěrečné 

ročníky, včetně 11. ročníků gymnázií a středních odborných škol a příslušného 

stupně večerních gymnázií a nástavbového studia; ostatní ročníky: distanční výuka.  

  
Kromě toho je nutno mít na zřeteli:  

 Vyvstane-li otázka, od kdy platí při překročení mezních hodnot nebo poklesu pod tyto 

hodnoty (100 resp. 165) ta či která forma výuky, platí nadále uvedené „tří- popř. pěti-

denní pravidlo“ podle ustanovení jednotlivých znění Bavorského nařízení o ochranných 

opatřeních k potírání infekčních chorob; realizace opatření pak vždy přespříštího dne:  

  

příklady:   

a) překročení určité mezní hodnoty v Ne, Po, Út  realizace od Čt  

b) pokles pod určité mezní hodnoty ve St, Čt, Pá, So, Ne  realizace od Út  

  
 pro žákyně a žáky od 5. ročníků je povinností – jako již od 07.06.2021 – mít nasazeny 

zdravotnické („chirurgické“) roušky v celém areálu školy (včetně tříd). Dbejte přitom na 

to, aby rouška dobře přiléhala. Pouhá látková rouška („komunitní rouška“) již není 

dostačující.  

 

 Účast na prezenční výuce je nadále umožněna pouze těm, kdo bude moci předložit 

aktuální negativní výsledek testu na Covid-19. Bližší informace naleznete na webových 

stránkách www.km.bayern.de/selbsttests.   

  

 Žádosti o osvobození z výuky v prezenčních fázích je možno i nadále podávat u vedení 

školy.      

  
Ohledně dalších informací k pravidlům výuky u Vás se obracejte na Vaši školu.     

 

Vaše Státní ministerstvo pro vzdělávání 
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