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Obecná vyhláška 
regulace provozu základních škol ve Svobodném státě Sasko 

v boji proti pandemii SARS-CoV-2 
 

Oznámení saského státního ministerstva sociálních věcí a 
sociální soudržnosti 

 
ze dne 16. května 2020, č.: 15-5422/4 

 
 
Podle § 28 odst. 1 věty 1 zákona o ochraně před infekcemi ze dne 20. července 2000 (BGBl. 
I str. 1045), který byl naposledy pozměněn článkem 3 zákona ze dne 27. března 2020 (BGBl. 
I str. 587), Saské státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti ve spolupráci se 
Saským státním ministerstvem kultury vydává následující 
 
 

Obecní vyhlášku: 
 
 

Část 1 
 

Změna obecného příkazu  
regulace provozu zařízení  

pro péči o děti a školy 
 
Obecná vyhláška upravující provoz zařízení denní péče a škol v souvislosti s bojem proti 
pandemii koronaviru Saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti ze 
dne 12. května 2020, č.: 15-5422/4, se mění takto: 
 
1. V oddíle 2.2. za větu 4 se doplňuje nová věta 5, která zní: 

 
„5Výše uvedené věty se nevztahují na zákonné zástupce, kteří z profesionálních 
důvodů v profesionálním prostředí, zejména jako lékaři, zdravotní sestry nebo 
pečovatelé, měli kontakt s osobou, u níž bylo prokázáno, že je infikovaná SARS-CoV-
2.“ 
 

2. V oddíle 3.3. se za slovo „školní prostory“ a před slovo „zakázáno“ vkládají slova 
„během běžné výuky a doby péče o děti“. 
 

3. V oddíle 3.6.5. slova „Oddíly 3.5.1. až 3.5.9.“ se nahrazují slovy „Oddíly 3.5.1. až 
3.5.10.“ 
 

4. V oddíle 3.5.9. se odstrání slovo „pro“ před slovom „školy“. 
 

5. Za oddíl 3.5.9. je přidán následující bod 3.5.10.: 
 

"3.5.10.1Žáci jsou osvobozeny od povinnosti navštěvovat školu, pokud zákonní 
zástupci písemně vysvětlí vedení školy, že vzdělávání by nemělo probíhat v 
docházkových třídách. 2Žáci, kteří se nezúčastňují docházkových tříd, musí 
v rámci svého domácího vzdělávacího času dodržovat povinné vzdělávání. 
3Oddíl 3.1. Věty 2 a 3 se použijí odpovídajícím způsobem." 
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Část 2 
 

Účinnost, neúčinnost 
 
Tato obecná vyhláška nabývá účinnosti dne 18. května 2020 a její platnost skončí dne 5. 
června 2020.  
 
 

Právní odvolání 
 
Proti této obecní vyhlášce lze podat žalobu do jednoho měsíce od jeho písemného oznámení 
na místním správním soude, úředníkovi soudní kanceláře nebo elektronicky ve formě 
schválené na nahrazení písemné formy. Není možné podat žalobu prostým e-mailem. 
 
Je-li stížnost podána v přípustné elektronické podobě, musí být elektronický dokument opatřen 
kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědné osoby nebo musí být podepsán 
odpovědnou osobou a předložen bezpečným způsobem přenosu podle oddílu 55a odst. 4 
Nařízení správního soudu. Další požadavky pro přenos elektronického dokumentu vyplývají z 
kapitoly 2 Nařízení o technickém rámci elektronických právních transakcí a o schránce 
zvláštních elektronických orgánů (Nařízení o elektronických právních transakcích - ERVV). 
 
Správním soudem ve Svobodném státě Sasko je místní soud, v jehož obvodu má žalobce 
obvyklý pobyt nebo trvalé bydliště. Drážďanský správní soud má místní příslušnost pro 
žalobce bez obvyklého pobytu nebo bydliště ve Svobodném státě Sasko. Místními správními 
soudy jsou správní soud v Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz, správní soud v 
Drážďanech, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drážďany a správní soud v Lipsku, Rathenaustraße 
40, 04179 Lipsko. 
 
V soudním řízení musí být uveden žalobce, odpůrce (Svobodný stát Sasko) a předmět žaloby 
a měl by obsahovat specifickou žádost. Skutečnosti a důkazy, na nichž jsou založeny, mají za 
cíl naznačovat, že napadena vyhláška musí být přiložena v originále nebo v přepisu. K 
soudnímu řízení a všem písemným podáním by měly být přiloženy kopie pro ostatní 
zúčastněné strany. 
  
Rádi bychom zdůraznili, že námitkové řízení proti obecným dekretům Saského státního 
ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti se neplánuje. Lhůta pro podání žaloby 
nemůže být splněna podáním námitky. Podle federálního práva je procesní poplatek splatný 
ve sporu před správními soudy v důsledku podání žaloby. 
 
 
Drážďany, 16. května 2020 
 
 
 
 

Dagmar Neukirch 
Státní tajemnice 

Saského státního ministerstva sociálních věcí  
a sociální soudržnosti 


