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Informace k provozu škol  
a školských zařízení 

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním 
způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://
bit.ly/36ili3W).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během 
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), 
popřípadě každých 30 min.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna 
postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových 
opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměst-
nance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je 
uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na 
webových stránkách KHS.

  Stručně: Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020:

  Stručně: Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020:

	 �   SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově 
prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých 
ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož  
i prezenční praktické vyučování a praktická příprava 
ve skupinách do 20 žáků/studentů. 

	 �   ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkou- 
šky: Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický 
pracovník a jeden žák), jinak distanční výuka s mož- 
ností individuálních konzultací (dle rozhodnutí ředi- 
tele školy).

	 �   Střediska volného času: Možnost individuálních kon-
zultací a individuální prezenční výuky (jeden peda-
gogický pracovník a jeden účastník). 

	 �   Domov mládeže, internát: Pro žáky/studenty v pre- 
zenční výuce a pro žáky/studenty, jimž byla vládou 
uložena pracovní povinnost.

	 �   Stravování: Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, 
prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro 
neveřejné provozovny stravovacích služeb.

	 �   Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační  
zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkou- 
šky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, 
závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s reži-
movými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou 
MŠMT připraveny další informace). Lze konat zkou- 
šky na základě mezinárodních dohod.

	 �   1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

	 �   2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro os-
tatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých 
tříd po týdnech).

	 �   SŠ, konzervatoře, VOŠ: U nižšího stupně víceletého 
gymnázia prvních čtyř ročníků osmiletého oboru 
konzervatoře nově rotační prezenční výuka (střídání 
celých tříd po týdnech). Ostatní beze změny.

	 �   Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdě-
lávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné  
jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, 
lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve škol-
ním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.

 1  Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále 
jen „rouška“). 

http://www.msmt.cz/
https://bit.ly/3lr1PEU
https://bit.ly/3eUn2V5
https://bit.ly/36ili3W
https://bit.ly/36ili3W
https://bit.ly/3pl4JwY


   Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných 
škol od středy 25. listopadu 2020:

	�   Je povolena osobní přítomnost: 
 •  žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, 

konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých roč-
níků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích, 

 •  žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické 
přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů. 

 ▪  Praktické vyučování a praktická příprava se us-
kutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo 
na pracovištích fyzických nebo právnických osob, 
které mají oprávnění k činnosti související s daným 
oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu  
o obsahu a rozsahu praktického vyučování a pod-
mínkách pro jeho konání. 

 ▪   Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se 
na praktické vyučování a praktickou přípravu mo-
hou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy 
či činnosti. 

 ▪   Praktické vyučování a praktická příprava nebude 
dočasně realizována, pokud to omezení na 20 žáků/
studentů nebo pravidla pro příslušné provozy či 
činnosti v souladu se systémem PES aktuálně neu-
možňují. 

	�   Prezenční výuka je dále povolena u:
 •  škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výcho-

vy nebo ochranné výchovy,
 •  škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 •  praktického vyučování a praktické přípravy žáků  

a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních sociálních služeb (zde tedy bez 
omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině),

 •  žáků oborů Praktická škola jednoletá a Praktická škola 
dvouletá.

	�   Školy a jejich třídy podle § 16 odst. 9 školského záko-
na jsou kromě oboru vzdělání Praktická škola jednoletá  
a Praktická škola dvouletá ve stejném režimu jako běžné 
školy a jejich třídy. 

	�   Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má 
přednost před prezenční i distanční výukou. 

	�   Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povin-
ná. Pro ostatní žáky a studenty pokračuje povinné 
vzdělávání distančním způsobem. 

	�   Prezenční výuka musí probíhat v homogenních sku-
pinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se 
neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se orga-
nizovat příchod a odchod žáků/studentů tak, aby ne-
docházelo ke kontaktu mezi žáky/studenty z různých  
tříd/skupin/oddělení. 

	�   Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné 
dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblas-
ti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel 

školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání 
těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity sku-
piny má přednost před ustanovením ŠVP/vzdělávacího 
programu. 

	�   Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání 
(včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná  
o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího 
programu (např. obor vzdělání Bezpečnostně právní čin-
nost, Gymnázium se sportovní přípravou, obory vzdělání 
konzervatoře a Předškolní a mimoškolní pedagogika). 

 •  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňu-
je nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, 
zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci/studenti 
nosit roušku.

	�   Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohy-
bující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou 
dobu pobytu ve škole. 

	�   Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa 
učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahra-
dit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost 
alespoň 2 metry od všech osob.

	�   Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné 
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, 
a to i mimo areál školy nebo školského zařízení. 

	�   Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměst-
nance) do prostor školy je obecně možný jen v důvod-
ných případech za přijetí režimových opatření minima- 
lizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob 
mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, 
členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), 
pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hy-
gienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně 
další nezbytné služby.

	�   U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělá-
vají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční 
individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student  
a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací 
rozhoduje ředitel školy.

	�   S režimovými opatřeními je možné konat tyto zkoušky 
(ke konání zkoušek budou MŠMT připraveny další infor-
mace):

 • přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, 
 • maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria.

   Provoz jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky  
a základních uměleckých škol a konání ostatních zkoušek 
od středy 25. listopadu 2020: 

	�   Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové 
zkoušky probíhá distančně. 

 •  Je však umožněna prezenční individuální výuka a pre- 
zenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák 
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a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzul-
tací rozhoduje ředitel školy.

 •  Je možné konat jazykové zkoušky pouze do 10 osob  
v jedné místnosti. 

	�   Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá dis-
tančně. 

 •  Je však umožněna prezenční individuální výuka a pre- 
zenční individuální konzultace (jeden pedagogický 
pracovník a jeden žák); u konzultace může být pří-
tomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací 
rozhoduje ředitel školy. 

 •  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňu-
je nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, 
hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

	�   Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve 
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu po-
bytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli 
na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně 
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdále-
nost alespoň 2 metry od všech osob.

	�   Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do pros-
tor školy je obecně možný jen v důvodných případech za 
přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 
Příkladem třetích osob mohou být například zákonní 
zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, 
kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského po-
radenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby 
zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

	�   Je možné konání nostrifikačních zkoušek do 10 osob 
v jedné místnosti a zkoušek na základě mezinárodních 
dohod.

   Provoz vybraných školských zařízení od středy  
25. listopadu 2020:

	�   Individuální práce s klientem ve školských poradenských 
zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu 
s hygienickými opatřeními. 

 •  Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky 
po celou dobu pobytu ve školském poradenském 
zařízení. Je-li nezbytné, aby klient viděl na ústa pra-
covníka, je možné ochranu nosu a úst výjimečně na- 
hradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdále-
nost alespoň 2 metry od všech osob.

	�   Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí 
a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázá-
na, s výjimkou prezenčních individuálních konzultací 
a prezenční individuální výuky (1 osoba a 1 pedago- 
gický pracovník); u konzultace může být přítomen 
zákonný zástupce žáka. O organizaci individuálních kon-
zultací rozhoduje ředitel školského zařízení. 

 •  Děti, žáci a studenti a zaměstnanci školského zařízení 
(případně další osoby pohybující se ve školském 

zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu 
pobytu ve školském zařízení. Je-li nezbytné, aby 
dítě, žák či student při činnosti viděl na ústa peda- 
gogického pracovníka, je možné ochranu nosu a úst 
výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je 
dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. 

 •  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňu-
je nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, 
hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

	�   Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení 
(domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být 
poskytováno ubytování pouze:

 •  žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku,
 •  žákům a studentům, jimž byla vládou uložena pra-

covní povinnost podle krizového zákona,
 •  žákům a studentům, kteří nemají na území České re-

publiky jiné bydliště.
  Žáci/studenti a zaměstnanci školského zařízení (i další 

osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost 
nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných pros-
torách školského zařízení.

    Školní stravování od středy 25. listopadu 2020:

	�   Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz 
se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které 
neslouží pro veřejnost. 

	�   Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet 
následující:

 •  rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
 •  maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 

4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více 
osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup 
minimálně 2 metry), 

 •  ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než 
je míst k sezení,

 •  ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze 
žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy 
přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměst-
nanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat 
výdejním okénkem (take-away),

 •  je nutné přijmout organizační opatření při čekání na 
výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby: 

 ▪  nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých 
tříd/skupin/oddělení a

 ▪  nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezen- 
ční výuky s osobami odebírajícími stravu formou  
take-away. 

	�   Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na doto-
vaný oběd. 

	�   Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v pros-
torách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby kon-
zumace stravy.
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  Provoz mateřských škol od pondělí 30. listopadu 2020:

	�    Provoz mateřských škol (včetně škol a tříd zřízených 
podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako 
doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle 
Manuálu. 

	�    Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit 
roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se 
ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu po-
bytu ve škole. 

	�    Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba 
(na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob (mimo děti  
a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný 
jen v důvodných případech za přijetí režimových opa-
tření minimalizujících styk s dětmi. Příkladem třetích 
osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kon-
trolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského pora-
denského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby za-
jišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

  Provoz speciálních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

	�   Je nadále povolena osobní přítomnost: 
 •  žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst.  

9 školského zákona,
 •  dětí přípravného stupně základní školy speciální,
 •  žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Prak-

tická škola dvouletá. 
	�   Pro tyto žáky pokračuje povinná prezenční výuka. 
	�   Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách 

(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak nepro-
línají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod dětí 
a žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi dětmi  
a žáky z různých tříd. Děti, žáci a pedagogičtí pracovní-
ci nemají povinnost nosit roušky (ani ve školní družině  
a školním klubu). 

	�   Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do 
prostor školy je obecně možný jen v důvodných přípa-
dech za přijetí režimových opatření minimalizujících 
styk s dětmi a žáky. Příkladem třetích osob mohou být 
například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, čle-
nové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), 
pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hy-
gienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně 
další nezbytné služby.

	�   Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné 
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, 
a to i mimo areál školy nebo školského zařízení. 

	�   Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné 
třídy je umožněn provoz školní družiny či školního klubu. 
Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné 
skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku 
(nikoliv ve školním klubu).  

	�   Provoz ostatních škol a tříd podle § 16 odst. 9 školského 
zákona výše neuvedených (tj. v případě středních škol 
mimo obory vzdělání Praktická škola jednoletá a Prak-
tická škola dvouletá a v případě vyšších odborných škol) 
se řídí vždy provozem příslušného druhu školy a jejich 
běžných tříd. 

  Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020: 

	�   Je povolena osobní přítomnost: 
 •  dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
 •  žáků 1. stupně základních škol, 
 •  žáků 9. ročníků základních škol,
 •  žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. ro-

tační výuky – střídání celých tříd po týdnu,
 •  žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy,
 •  žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. 
	�   Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. 
	�   Rotační výuka 2. stupně základních škol se nevztahu-

je na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona  
(u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání 
v plném rozsahu).

	�   Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání 
po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků 
přítomných ve škole:

 •  Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do 
dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělá-
vat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týd-
nu. Počet tříd v obou skupinách se může lišit nejvýše  
o 1 třídu.

 •  Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy 
v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd 
apod. Je tedy možná například varianta rozdělení:

 ▪  podle celých ročníků, např. při dvou třídách  
v ročníku 1. týden: 2 třídy 6. ročníku a jedna tří- 
da 7. ročníku prezenčně, druhá třída 7. ročníku  
a 8. ročník distančně, 2. týden opačně,

 ▪  podle paralelních tříd v ročníku, např. 1. týden 
třídy „A“ prezenčně, třídy „B“ distančně, 2. týden 
opačně,

 ▪  podle jiného vhodného kritéria při zachování jed-
notky „třída“ a poloviny tříd v prezenční výuce (li-
chý počet se může zaokrouhlit).

 •  Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku 
(tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně 
vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. roč-
níku mají povinnou prezenční výuku.
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	�   Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách 
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak ne-
prolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod 
žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z růz-
ných tříd.

	�   Pokud není z organizačních (personálních) důvodů 
možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací 
oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví 
ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu 
trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity 
skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

	�   Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve 
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pra-
covník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce 
žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni dis-
tančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje 
ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

	�   Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky 
po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny  
a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli 
na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně 
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdále-
nost alespoň 2 metry od všech osob.

	�   Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do pros-
tor školy je obecně možný jen v důvodných případech  
za přijetí režimových opatření minimalizujících styk 
s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například 
zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušeb-
ních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci 
školského poradenského zařízení, krajské hygienické 
stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nez-
bytné služby. 

	�   Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včet-
ně plavání).

	�   Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je 
umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li 
to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny 
ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv 
ve školním klubu).  

	�   Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerst-
vém vzduchu podle možností školy.

	�   Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné 
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, 
a to i mimo areál školy. 

	�   Končí činnost škol a školských zařízení určených podle 
usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných 
profesí).

   Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných 
škol od pondělí 30. listopadu 2020:

	�   Nad rámec výše uvedeného bude dále povolena osobní 
přítomnost

 •  žáků nižších stupňů víceletých gymnázií a prvních čtyř 
ročníků 8letého oboru konzervatoře, a to ve všech 
případech v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých 
tříd. 

	�  Podmínky rotační výuky a všechny další podmínky pro  
provoz nižšího stupně víceletých gymnázií a první čtyři 
ročníky 8letého oboru konzervatoře platí obdobně jako 
u provozu 6. – 8. ročníků ZŠ (viz výše).

Provoz škol  
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