
 

R O B E R T  P L A G A  
min ist r  ško lst v í ,  mlád ež e a  tě lových ovy  

 

 

Praha, 11. listopad 2020 
Č. j.: MSMT-42283/2020-1 

 
Vážená paní ředitelko,  
Vážený pane řediteli,  

obracím se na Vás v souvislosti s provozem škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020. 

Předně mi ale dovolte Vám i Vašim kolegům opětovně poděkovat za to, jak v náročných 

podmínkách pandemie koronaviru zvládáte svou nelehkou práci. Přestože je situace  

z epidemiologického hlediska i nadále složitá, ujišťuji Vás, že s kolegy děláme vše pro to, aby 

co nejméně ovlivňovala vzdělávání našich dětí. 

Věřím, že příjemnou informací v tomto směru je, že již od 18. listopadu 2020 bude umožněn 

návrat některých žáků k prezenční výuce. Podrobnosti o podmínkách provozu jednotlivých 

druhů škol a typů školských zařízení se dozvíte v přiloženém informačním materiálu. 

Dále připomínám, že informační podporu v oblastech spadajících do působnosti ministerstva 

(jedná se například o oblast pedagogicko-organizační, oblast školské legislativy) zajišťuje 

speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT a e-mailová adresa koronavirus@msmt.cz. Koronalinka 

je Vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin a má zvláštní číslo určené pro vedení škol 

a školských zařízení: +420 771 139 410.   

Další kontakty na koronalinku MŠMT jsou tyto:   

− +420 773 752 601  

− +420 773 750 351  

− +420 723 447 114  

− +420 770 158 757 

Užitečné informace o vedení školy a školského zařízení v době pandemie naleznete nově 

na webu https://koronavirus.edu.cz/. Nejnovější informace o aktuálním dění pak naleznete na 

sociálních sítích Instagram, Twitter, Facebook. 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, věřím, že epidemiologická situace se bude v naší 

zemi i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat i dalších žáků a studentů zpět do lavic. Přeji Vám 

i Vašemu pedagogickému sboru, abyste ve svém nasazení vydrželi. Společně to zvládneme! 

S pozdravem 
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