
Harmonogram uvolňování podnikatelských činností a  
opatření ve školách od 11. května 2020 

(použity informace z oficiálního webu Vlády České republiky) 

PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

pondělí 11. května 

• Všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb. 

• Provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz. 
• Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci 

venkovních (letních) zahrádek. 
• Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační 

nebo rekondiční služby. 
• Muzea, galerie, výstavní sídně a další podobná zařízení 
• Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory). 

• Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti. 

• Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, 
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, 
poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak 
veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob. 

• Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním 
sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob. 

• Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 
100 osob. 

• Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob. 
• Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob. 
• Pro prodej oděvů a obuvi byla stanovena oproti předchozí vlně uvolňování následující 

pravidla: 
zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou, 
při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od 
ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům. 

• Příslušná krizová opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a o omezení 
volného pohybu osob účinná od 11. května 2020. 
Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek. 

pondělí 25. května 

• Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory. 
• Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren). 

• Taxislužby (dosud nepovolené). 

• Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing). 

• Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku. 
• Další včetně opatření v cestovním ruchu. 
• Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor). 

• Hrady a zámky (vnitřní prostory). 

během června 

• Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace. 

 



ŠKOLY 

pondělí 11. května 

• Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – pro 
účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorií – max. 15 žáků. 

• Žáci 9. Ročníků základních škol – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední 
školy – max. 15 žáků. 

• Studenti všech ročníků vysokých škol – max. 15 osob (omezení se nevztahuje na klinickou a 
praktickou výuku a praxi). 

• Výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové 
zkoušky, jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – max. 15 žáků. 

• Činnost středisek volného času – skupiny max. 15 účastníků. 

• Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a 
diagnostických ústavech. 

• Výuka ve školách při zdravotnickém zařízení. 
• Krizové opatření platné od 11. května. 

pondělí 25. května 

• Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a 
zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve 
skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. 

nejdříve 1. června 

• Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a 
vyšších odborných školách. 

• Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších 
odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin. 

červen 

• Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na střední školy. 
• Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. 

stupních základních škol a školách středních, a to ve stěžejních předmětech a formou 
třídnických hodin. 
Více na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 

 

 

 


