
Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol 

a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými 

dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována 

pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 

(např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).   

Na některé osoby a segmenty školství se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti 

nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se 

vztahuje na: 

- děti do dvou let věku, 

- děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, 

- žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol 

(tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, 

naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách), 

- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, 

- školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich 

a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, 

- školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 

- žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského 

zákona, 

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo 

se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování tohoto zákazu.  

Roušky se musí nosit např. i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance, 

pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry. Je-li zajištěn tento odstup a jedná se 

o „výkon práce na jednom místě“ – tedy stálé pracovní místo osoby, kde nedochází k fluktuaci 

různých lidí (kancelář, kabinet se stálými místy k sezení). 

Obecně platí, že ředitel školy nemůže nošení roušky nařizovat dětem/žákům/studentům, kteří 

tuto povinnost dle výše uvedeného nemají. Ředitel školy může doporučit nošení roušek 

a komunikovat se zákonnými zástupci, aby takové doporučení podpořili. S jejich souhlasem 

může nošení roušek vyžadovat (nikoliv však vymáhat výchovnými opatřeními v podobě 

například třídní důtky atd.). Mohou však nastat specifické situace, kdy je uvnitř školy závazný 

příkaz ředitele nosit roušku pro děti/žáky/studenty i při absenci povinnosti dle mimořádného 

opatření krajské hygienické stanice možný a oprávněný. Například, pokud se ředitel školy dozví 

od krajské hygienické stanice, že byl některý z žáků či zaměstnanců pozitivně testován na 

COVID-19 a teprve se rozbíhá epidemiologické šetření (takže se vyhodnocuje, s kým ve škole 

byl žák/zaměstnanec v kontaktu a kdo je potenciálně také ve škole nakažený), je přiměřené 

po přechodnou dobu, než situaci vyhodnotí krajská hygienická stanice, nařídit nošení roušek 

všem. V odůvodněných případech může ředitel také nařídit nošení roušek zaměstnancům nad 

rámec povinností plynoucích z výše uvedeného mimořádného opatření.  

V případě, že KHS určí přísnější opatření, uplatní se toto opatření nad rámec výše uvedeného 

celostátního.  

 


