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Stanovisko AJŠ k prosincovému rozvolňování protiepidemických opatření  

Předsednictvo Asociace jazykových škol vyjadřuje tímto stanovisko, že od pondělí 7. prosince 2020 je v jazykových školách možná 

individuální prezenční výuka a skupinová prezenční výuka ve skupinách maximálně 10 osob za dodržování stanovených 

zvýšených hygienických opatření. 

Odůvodnění: 

1. V tabulce Opatření PES pro oblast školství, vydané MŠMT, stát umožňuje výuku ve výše uvedeném rozsahu školám 

s právem státní jazykové zkoušky (SJŠ). SJŠ, za minulého režimu tzv. Státní jazykové školy, jsou nyní subjekty 

nejrůznějšího druhu. Některé vykonávají svou činnost jako školské právnické osoby primárně pro studenty dané školy. 

Jiné poskytují za úplatu jazykovou výuku pro veřejnost a zakázkovou jazykovou výuku a mají statut příspěvkových 

organizací, nebo obchodních společností podnikajících podle živnostenského zákona. Jejich činnost se tedy nijak neliší 

od jiných jazykových škol. S ohledem na rovnost podnikatelských subjektů, která je garantována českým a evropským 

právem, by umožnění činnosti pouze některým jazykovým školám bylo protiprávní. Pokud by stát měl s ohledem na 

protiepidemická opatření zájem omezit jazykovou výuku pro veřejnost, bylo by v předmětné tabulce uvedeno omezení 

výuky pouze pro studenty dané školské právnické osoby. Tak tomu ovšem není. Ustanovení tabulky proto lze analogicky 

aplikovat pro činnost všech jazykových škol. Tuto argumentaci zároveň podporuje skutečnost, že Ministerstvo průmyslu 

a obchodu na přímý dotaz k činnosti jazykových škol odkázalo Asociaci na MŠMT. 

2. V opatření vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, včetně příslušné tabulky Matice PES průmysl a obchod, není 

vzdělávání opět výslovně uvedeno, jakkoli jsme na potřebu pokrýt oblast komerčního vzdělávání MPO od jara 

opakovaně upozorňovali. Na oblast vzdělávání nicméně lze analogicky aplikovat regulovanou oblast Konference. Ta zde 

též umožňuje účast nejvýše deseti osob na prezenčních akcích konaných v interiéru za dodržení stanovených 

hygienických opatření. Pro vzdělávání zároveň nelze aplikovat požadavek na 15m2 plochy na osobu. Tento požadavek 

MPO uvádí pouze v případě prodejní plochy v provozovnách obchodu a v případě celkové kapacity zařízení kadeřnictví, 

wellness, fitness a bazénů. Restrikce daná plochou není uvedena u konferencí, ani například u heren, kasin a 

stravovacích služeb. Z logiky přijatých opatření lze proto dovodit, že limit plochy na účastníka se vztahuje na provozovny, 

kde dochází k vysokému obratu v náhodném krátkodobém setkávání neidentifikovaných osob, nikoli na soustavné 

aktivity konané v malých uzavřených skupinách.  

Z daných skutečností dovozujeme obecnou platnost výše uvedených podmínek pro provoz jazykových škol při vyhlášeném 

rizikovém stupni 3 dle Protiepidemického systému. Stanovisko dáváme členským školám k dispozici jako pomůcku při plánování 

jejich činnosti. 

 

V Praze, dne 1. prosince 2020 

 


