
BALÍČKY PRO NÁVRAT ZPĚT DO NORMÁLNÍHO ŽIVOTA — ŠKOLY

BALÍČEK 1 BALÍČEK 2 BALÍČEK 3

od 12.4.2021, další fáze 26.4.2021 od 3. 5. 2021 
(nebudou-li k 26.4. známky zhoršování epidemie)

Podle epidemické situace 
(<100/100tis týdně za 7 dnů)

  2. stupeň základních škol (a nižší stupně víceletých gymnázií 
a 8leté konzervatoře) v rotačním systému*

  Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku 
(ve skupinách max. 20 osob na jednom odděleném sportovišti 
o ploše min 15m² na 1 osobu)*. 

  výuka na 1.stupni základních škol v rotačním systému 
(již proběhlo)

  výuka předškolních dětí v mateřských školách 
(již proběhlo)

   praktická výuka na středních školách 
   praktická výuka na vysokých školách (pouze poslední ročníky)
  mateřské školky + dětské skupiny + lesní školky a podobná 
zařízení*

  Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po 
dvojicích, celkem max 12 osob (6 dvojic) na sportovišti 
o výměře min 15m² na 1 osobu (testování, kontroly dodržování 
hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v klubech).

  Praktická výuka na vysokých školách s testem a ochranou 
dýchacích cest (platí pro ostatní ročníky).

 

*pouze v krajích s incidencí <100/100tis týdně*pouze v krajích s incidencí <100/100tis týdně



BALÍČKY PRO NÁVRAT ZPĚT DO NORMÁLNÍHO ŽIVOTA 

BALÍČEK 1 BALÍČEK 2 BALÍČEK 3 BALÍČEK 4 BALÍČEK 5

od 12. 4. 2021, zde je 
další fáze 26. 4. 2021 

od 3. 5. 2021 (nebudou-li k 26. 4. 
známky zhoršování epidemie)

Podle epidemické situace 
(<50/100tis týdně za 7 dnů)

Podle epidemické situace 
(<25/100tis týdně)

  Služby péče o tělo v režimu 1:1 
(oba negativní test, ochrana 
dýchacích cest, s vyloučením 
činností, při kterých dochází 
k narušení integrity kůže)

  Provozovny péče o zvířata
   Dosud uzavřený maloobchod 
(s přísným hyg. epid. režimem).* 

   Venkovní trhy (veškerý sortiment, 
s přísným hyg. epid. režimem). *

  Lázně – zdravotní péče 
samoplátci – pouze post-Covid 
(ne krátkodobé pobyty, omezení 
zahraničních hostů).

  Galerie, muzea a památky bez 
skupinových prohlídek **

  Papírnictví a prodejny 
s oblečením a obuví pro děti. 
(již proběhlo)

  Zoologické a botanické zahrady 
v omezeném režimu. (již proběhlo)

  Venkovní trhy (pouze potraviny). 
(již proběhlo)

  Venkovní prostory muzeí 
a expozic. 

   Ostatní služby s ochranou 
dýchacích cest a s omezením.

   Svatby a pohřby (navýšení počtu 
účastníků venku na 30 osob).

   Divadla, koncerty venku 
s hyg.epid.režimem.

     Hrady a zámky s hyg. epid.režimem.
   Zahrádky restaurací 
s hyg. epid.režimem.

     Hotely a penziony max 25 % 
kapacity s testem, s hyg. epid. 
režimem, s vyloučením nočních 
akcí.

   Sport venku ve skupinách max 
20 osob s vyloučením vnitřních 
prostor.

   Sport uvnitř v režimu 1:1 s testem.
   Sport s diváky s omezením a hyg.
epid. režimem.

   Svatby a pohřby (uvnitř max 
30 osob, venku max 50 osob).

     Bazény, sauny, wellness s testem, 
omezením, hyg. epid. režimem.

   Divadla a koncerty uvnitř 
s omezeními, hyg. epid. režimem.

   Kina s omezením a testem.
   Interiéry restaurací s testem, 
omezením, hyg. epid. režimem.

   Bazény, sauny, wellness s testem, 
omezením, hyg. epid. režimem.

   Sport uvnitř s testem, omezením, 
hyg. epid. režimem.

   Svatby a pohřby (uvnitř max 100 
osob, venku max 250 osob).

   Ochrana dýchacích cest a další 
opatření budou upřesněna.

Podle epidemické situace 
(<100/100tis týdně za 7 dnů)

Podle epidemické situace 
(<75/100tis týdně za 7 dnů)

*  pouze bude-li celostátní incidence 
<100/100tis týdně.

**  pouze v krajích s incidencí <100/100tis týdně

BALÍČEK 6


