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            V Praze, dne 17.8.2020 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení organizátoři školních sportovních soutěží! 
 
Dne 17. srpna 2020 zaslalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do škol a školských 
zařízení v ČR Manuál s názvem: „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 
vzhledem ke covid-19“. Tento materiál vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a 
hlavní hygieničkou ČR v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v České republice.  
 
Zmíněný Manuál kromě opatření obsahuje mj. doporučení, týkajících se soutěží a přehlídek.  
MŠMT doporučuje školám zvážit nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění 
školního vzdělávacího programu nezbytné a při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu 
osob. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v průvodním dopise uvádí, že soutěže a 
přehlídky považuje MŠMT pro první pololetí za rizikové, a proto se nebudou konat.  
 
Další podstatná informace, která se týká naší činnosti, zní takto: Soutěže celostátního 
charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. MŠMT doporučuje 
pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce roku 2021 a 
přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci.  
 
Na základě obsahu Manuálu MŠMT oznamuje Výkonný výbor AŠSK ČR, že v prvním pololetí 
školního roku 2020/2021 nebudou školní sportovní soutěže probíhat. V případě příznivé 
epidemiologické situace se soutěže uskuteční na jaře 2021.   
 
Dle nařízení Vlády České republiky rovněž dochází s účinností od 1. září, tzn. od začátku 
školního roku, k obnovení nařízení povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách i v 
hromadné dopravě včetně MHD. Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech se vztahuje 
kromě jiného i na vnitřní hromadné akce, a to bez ohledu na počet účastníků. 
 
 
 
Mgr. Leoš Bím, člen VV AŠSK ČR     Mgr. Svatava Ságnerová, prezidentka AŠSK ČR 

 
 
 

 

  

 


