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Informace HSHMP k nošení roušek ve školském zařízení   
 
Vážení,   

   

 
v návaznosti na tiskovou konferenci Ministerstva zdravotnictví ČR dne 28. 8. 2020, která přinesla 
nejnovější souhrnné informace o stávající epidemiologické situaci onemocnění covid-19, kdy je Praha 
momentálně zařazena v samotné dolní hranici rizika komunitního přenosu, tj. oranžového stupně 
Systému pohotovostních stupňů, upřesňuje Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP") aktuální ryze odborné  stanovisko v záležitosti nošení roušek ve společných 
prostorech pražských škol a školských zařízení: 
  
HSHMP, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze,  epidemiologickou 
situaci onemocnění covid-19 v regionu Prahy vyhodnocuje nepřetržitě, výhradně odborně a plně                            
v souladu s příslušnými právními předpisy i nastavovanými opatřeními ze strany Ministerstva 
zdravotnictví ČR, mj. též s přihlédnutím na Systém pohotovostních stupňů představený dne                              
27. 7. 2020. 
 
HSHMP aktuálně  nenařizuje nošení roušek ve společných prostorech škol a školských 
zařízení. Je plně v kompetenci ředitelů škol, zda dané doporučené opatření ve škole nařídí či nikoli. 
  
Praha se v současnosti  v rámci Systému pohotovostních stupňů nachází na zhruba rozmezí zeleného 
a oranžového pásma, kdy je z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví vhodnější v daném 
konkrétním případě společných prostor škol a školských zařízení nošení roušek zatím výslovně 
nenařídit. Z dosavadních dat plyne, že k přenosu infekce u dětí dochází zejména v rodinách či                                     
na letních dětských pobytových akcích typu tábory, soustředění apod. 
  
HSHMP pravidelně  vyhodnocuje  14denní incidenci onemocnění. Pokud by bylo nezbytné přistoupit 
ke změně současného stanoviska, budou ředitelé škol i rodiče včas informováni.  
 
Veškeré aktuální informace pravidelně zveřejňujeme na webu HSHMP viz: www.hygpraha.cz. 
 
Tímto si Vás dovoluji požádat o předání této informace Vámi zřizovaným školským zařízením. 
 
S poděkováním za součinnost a s pozdravem 
 
 
 
MUDr. Zdeňka Shumová 
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
 
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“ 
 
 
 

  

 Naše č. j.: HSHMP 53543/2020 

 Vyřizuje: Ing. Anna Füleová 

 Tel.: +420 281 000 427 

 E-mail: anna.fuleova@hygpraha.cz 

 V Praze dne: 31. 8. 2020 

 Magistrát hlavního města Prahy – odbor 
školství 

 MČ Praha 1 – 22 – odbory školství 
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Adresáti: 
Magistrát hlavního města Prahy, ID DS: 48ia97h 
Úřad městské části Praha 1, ID DS: b4eb2my 
Úřad městské části Praha 2, ID DS: y7yb44i  
Úřad městské části Praha 3, ID DS: eqkbt8g 
Úřad městské části Praha 4, ID DS: ergbrf7 
Úřad Městské části Praha 5, ID DS: yctbyzq 
Úřad městské části Praha 6, ID DS: bmzbv7c 
Úřad městské části Praha 7, ID DS: r44b2x7  
Úřad městské části Praha 8, ID DS: g5ybpd2 
Úřad městské části Praha 9, ID DS: nddbppc 
Úřad městské části Praha 10, ID DS: irnb7wg 
Úřad městské části Praha 11, ID DS: nr5bpci 
Úřad městské části Praha 12, ID DS: ktcbbxd 
Úřad městské části Praha 13, ID DS: zv6bsur 
Úřad městské části Praha 14, ID DS: pmabtfa 
Úřad městské části Praha 15, ID DS: nkybvp5 
Úřad městské části Praha 16, ID DS: nqdbuw2 
Úřad městské části Praha 17, ID DS: 4mnbvza 
Úřad městské části Praha 18, ID DS: 87ubtf2 
Úřad městské části Praha 19, ID DS: ji9buvp 
Úřad městské části Praha 20, ID DS: seibq29 
Úřad městské části Praha 21, ID DS: bz3bbxj 
Úřad městské části Praha 22, ID DS: 42ebvne 
 
Na vědomí: 
Asociace ředitelů základních škol, PaedDr. Michal Černý, prezident, e-mail: cerny@zsklanovice.cz 
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