
Informace z MŠMT – duben 2020

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti 
školství
MŠMT v posledních dnech intenzivně spolupraco-
valo s Ministerstvem zdravotnictví a epidemiology 
ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti 
školství coby součásti celkového uvolňovacího scé-
náře – ZDE.

Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením 
ke koronaviru
MŠMT se v posledních dnech snaží vyřizovat veš-
keré dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzové-
ho stavu na území ČR – ZDE.

Pedagogicko-psychologické poradny
Kontaktní informace byly aktualizovány k 14. 4. 2020 
dle rejstříku škol a školských zařízení ZDE. Peda-
gogicko-psychologické poradny mohou mít více 
pracovišť, informace lze dohledat na webech jed-
notlivých zařízení – ZDE.

Souhrnné informace o povinném předškolním 
vzdělávání (duben 2020)
Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání – 
z hlediska zřizovatele mateřské školy, mateřské 
školy a zákonných zástupců dítěte Novelizace zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání přinesla několik podstatných 
změn týkajících se předškolního vzdělávání – ZDE.

Možnosti ověřování výsledků učení 
a kompetencí distanční formou
Omezení prezenční výuky na vysokých školách 
v době mimořádné situace vyvolané šířením koro-
naviru SARS-CoV-2 vyvolalo náhlou potřebu dočas-
ně zásadně revidovat podobu vzdělávání. MŠMT 
připravilo návrh mimořádného zákona , který v pří-
padě schválení poskytne vysokým školám větší fle-
xibilitu pro rychlou transformaci prezenční výuky na 
distanční. Tento dokument navazuje na návrh zá-
kona (t. č. čekající na schválení Parlamentem ČR) 

a předkládá vysokým školám soubor doporučení 
a zdrojů informací k otázce ověřování výsledků uče-
ní a kompetencí distančními metodami – ZDE.

Informace k organizaci zápisů k povinné 
školní docházce
MŠMT zveřejňuje aktualizovanou informaci k or-
ganizaci zápisů k povinné školní docházce. Infor-
mace nahrazuje stávající Doporučení k organizaci 
zápisů k povinné školní docházce, č. j.: MSMT–
10670/2014 ze dne 10. 7. 2014, které je vzhledem 
k vydání novely zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), a novely vy-
hlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky, již neaktuální a s novou právní úpravou 
nekoresponduje – ZDE.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 
2020/2021
MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opat-
řeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatře-
ní k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat 
v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zá-
stupců – ZDE.

Organizace školního roku 2020/2021 v ZŠ, 
SŠ, ZUŠ a konzervatořích
ZDE

Výsledky rozvojového programu Podpora 
vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020
MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu 
Podpora vzdělávání cizinců ve školách  na rok 2020 
(čj.: MSMT-33 014/2019) – ZDE.

Informace pro školy zapojené do Školního 
projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko 
do škol
Informace pro školy o registraci škol zapojených do 
Školního projektu na Portálu farmáře pro elektronic-
ké potvrzování dodávek produktů – ZDE.
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