
Výňatek z mimořádného opatření č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 
 
 
14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní 
přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně 
základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou  
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 
Praktická škola dvouletá, nebo  
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,  
e) příslušníci ozbrojených sil,  
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 
zabezpečení,  
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.  

 

 

Odůvodnění: 

K bodu I./14 – výjimky pro děti zákonných zástupců určených profesí  
Zákaz prezenční výuky dětí a žáků ve školách má mj. za následek, že spolu s prezenčním 
poskytováním vzdělávání nemůže být zajištěna ani péče o děti a žáky od 2 do 10 let (nebo 
starší žáky, kteří potřebují intenzivnější péči). V důsledku nezajištěné péče by museli péči o 
tyto děti a žáky zajistit zákonní zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí a 
žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit péči 
o jejich děti.  

 
Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí 

pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách a případně 

školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, 

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další 

zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České 

správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a zaměstnanci 

Finanční správy České republiky. 


