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Sdělení k omezení provozu základních uměleckých škol, jazykových škol s 
právem státní jazykové zkoušky a středisek volného času 

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) vydala dne 
01.10.2020 mimořádné opatření č. 3/2020, kterým s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 
18. října 2020 do 23:59 hodin na území Jihomoravského kraje, mj.: 

omezila provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky 
podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém 
vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce 

a 

omezila provoz středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a 
jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. 

Mimořádné opatření KHS JmK č. 3/2020 je dostupné zde: 
https://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/232_428_aktuality.pdf 
 
KHS JmK dotazovatelům ze strany veřejnosti sděluje, že vydání výše uvedeného mimořádného 
opatření bylo nezbytnou reakcí na výrazné zhoršení epidemiologické situace onemocnění covid-19 na 
území Jihomoravského kraje. KHS JmK při vydání mimořádného opatření vycházela ze skutečnosti, 
že celé území Jihomoravského kraje bylo v den vydání mimořádného opatření zařazeno 
Ministerstvem zdravotnictví ČR do druhého (oranžového) stupně definované škály Systému 
pohotovostních stupňů v oblasti ochrany veřejného zdraví, který značí počínající komunitní přenos 
onemocnění covid-19.  

Výše uvedené mimořádné opatření KHS JmK přijala se souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR, a to 
na základě předchozího společného projednání Ministerstva zdravotnictví ČR s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

KHS JmK sděluje, že totožné omezení provozu základních uměleckých škol, jazykových škol s 
právem státní jazykové zkoušky a středisek volného času, bylo vydáno jednotlivými krajskými 
hygienickými stanicemi i pro území hlavního města Prahy, kraje Vysočina a rovněž i kraje 
Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého, Zlínského, Pardubického, Karlovarského, 
Plzeňského a částečně i kraje Libereckého. 
 
Odkazy na tato mimořádná opatření jednotlivých krajských hygienických stanic jsou dostupné zde: 

1) Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy 
Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15.2020 s účinností od 5. 10. 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy/ 
 
2) Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 11.2020 s účinností od 5. 10. 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-kraje-vysocina-se-sidlem-v-jihlave/ 
 
3) Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7.2020 s účinností od 5. 10. 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-stredoceskeho-kraje-se-sidlem-v-
praze/ 
 
4) Nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 26.2020 s účinností od 5. 10. 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-moravskoslezskeho-kraje-se-sidlem-v-
ostrave/ 
 
5) Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 

https://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/232_428_aktuality.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-Hygienick%C3%A9-stanice-hlavn%C3%ADho-m%C4%9Bsta-Prahy-%C4%8D.-15.2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-Krajsk%C3%A9-hygienick%C3%A9-stanice-kraje-Vyso%C4%8Dina-%C4%8D.-11.2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-kraje-vysocina-se-sidlem-v-jihlave/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-Krajsk%C3%A9-hygienick%C3%A9-stanice-St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9ho-kraje-%C4%8D.-7.2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-stredoceskeho-kraje-se-sidlem-v-praze/
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-stredoceskeho-kraje-se-sidlem-v-praze/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-Krajsk%C3%A9-hygienick%C3%A9-stanice-Moravskoslezsk%C3%A9ho-kraje-%C4%8D.-26.2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-moravskoslezskeho-kraje-se-sidlem-v-ostrave/
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-moravskoslezskeho-kraje-se-sidlem-v-ostrave/
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Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 3.2020 s účinností od 5. 10. 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-usteckeho-kraje-se-sidlem-v-usti-nad-
labem/ 
 
6) Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 9.2020 s účinností od 5. 10. 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-mimoradneho-opatreni-krajske-hygienicke-stanice-zlinskeho-
kraje-se-sidlem-ve-zline/ 
 
7) Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3.2020 s účinností od 5. 10. 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-pardubickeho-kraje-se-sidlem-v-
pardubicich/ 
 
8) Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 
Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č. 4.2020 s účinností od 5. 10. 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-karlovarskeho-kraje-se-sidlem-v-
karlovych-varech/ 
 
9) Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 6.2020 s účinností od 5. 10. 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/opatreni-krajske-hygienicke-stanice-plzenskeho-kraje-se-sidlem-v-plzni/ 
 
10) Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje č. 3/2020 ze dne 5. 10. 2020 
https://www.khslbc.cz/omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-v-libereckem-kraji/ 
 
 
Mimořádné opatření KHS JmK č. 3/2020 bylo vydáno s účinností do 18. října 2020 do 23:59 hodin. 
V současné době (ke dni 07.10.2020) nelze jednoznačně predikovat budoucí vývoj epidemiologické 
situace v Jihomoravském kraji a nelze tak dopředu stanovit, zda bude toto mimořádné opatření KHS 
JmK prodlouženo, či zda stanovené omezující podmínky budou zpřísněny či naopak rozvolněny. 

Případné vydávání nových mimořádných opatření KHS JmK bude i nadále projednáváno 
s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které v souladu s § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., řídí 
a kontroluje krajské hygienické stanice. 
 
V Brně dne 07.10.2020 
 
 

(podepsáno elektronicky) 
Ing. David Křivánek 

ředitel 
Krajské hygienické stanice 

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
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