
Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních 

Dle vyjádření ministra školství Roberta Plagy ze dne 14. 4. 2020 bude probíhat nástup žáků do škol a školských 

zařízení v několika vlnách.  

• 20. 4. – Zahájení individuální formy vzdělávání na vysokých školách. 

• 11. 5. – Zahájení výuky žáků posledních ročníků středních škol, a to výhradně pro účely přípravy k maturitní 

zkoušce. Na naší škole bude výuka organizována na základě individuálních konzultací žáka s vyučujícími 

maturitních předmětů. Konzultace mohou probíhat přímo ve škole, ale lze také pokračovat v distanční formě 

vzdělávání. Tato možnost bude dána zejména žákům ze vzdálenějších oblastí, kteří dojíždějí do školy 

hromadnými dopravními prostředky, kde stále hrozí možnost nákazy koronavirem, nebo by museli být ubytováni 

na Domově mládeže. Tento scénář budou moci využít i ostatní maturující žáci. Svatý týden nebude škola 

stanovovat. 

Pozn. Všem žákům posledních ročníků bude zaslán krátký dotazník s cílem zjistit jejich preference k charakteru výuky 

před spuštěním maturit. V případě, že bude větší zájem o osobní setkání žáků s vyučujícími maturitních 

předmětů, bude sestaven speciální rozvrh hodin akceptující maximální počet žáků ve třídě v počtu 15.  

Výuka žáků posledních ročníků, resp. konzultace v omezeném počtu žáků, bude probíhat za respektování přísných 

epidemiologických opatření. Je nutné opatřit si roušku, dezinfekční prostředky má škola k dispozici.   

• 25. 5. – Zahájení výuky žáků 1. stupně základních škol, a to s omezením maximálního počtu 15 žáků ve skupině.  

• 25. 5. – Zahájení výuky na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové 

zkoušky a školských zařízeních. 

• Červen – Zahájení výuky žáků 2. stupně základních škol a středních škol. MŠMT upřednostňuje pokračování 

v distanční formě vzdělávání, což budeme akceptovat. V reálu to tedy znamená, že se žáci do školních lavic 

v tomto školním roce nevrátí. V individuálních případech bude možná osobní konzultace žáků s vyučujícími. 

Odborná praxe žáků oboru PMP a PDL bude zrušena. Pravidla pro klasifikaci za 2. pololetí budou upřesněna po 

vydání Metodického pokynu MŠMT.  

• Červen – Realizace přijímacích zkoušek na střední školy. Termín v tuto chvíli není znám. Z vyjádření ministra 

školství lze očekávat jejich realizaci na konci června. 

Harmonogram ukončení studia na GJB a SPgŠ v Přerově: 

• Dne 24. 4. – uzavření klasifikace žákům posledních ročníků v souladu s Metodickým pokynem MŠMT, který bude 

zveřejněn v nejbližší době;  

o Od 18. 5. – komisionální zkoušky žáků posledních ročníků, a to v souladu s Metodickým pokynem MŠMT; 

• Od 25. 5. – praktická maturitní zkouška žáků oboru PMP a PDL tříd 4. AP, 4. BP, 4. C, 4. D, 3. E; 

• Od 1. 6. – státní maturitní zkouška – didaktické testy pro všechny maturující žáky vyjma dálkového studia; 

• Od 8. 6. – ústní maturitní zkouška tříd 4. A, Oktáva, 4. C, 4. D a 3. E; 

• Od 15. 6. – ústní maturitní zkouška tříd 4. AP a 4. BP.  

Informace budou průběžně aktualizovány.   
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