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Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, 

kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 s účinností od 

29.3. 2021 do 11.4.2021 (včetně)  se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:  

- dětí v mateřské škole 

- dětí v přípravné třídě 

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy 

- žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků 

základní školy 

- dětí v přípravném stupni základní školy speciální 

- žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona o žáků v 

oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá 

- ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v 

provozu  

 

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. 

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu následně informuje zákonné zástupce o formě 

této distanční výuky. 

 

Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem 

příštího týdne. Zástupkyně ředitele školy pro mateřskou školu bude zákonné zástupce informovat o způsobu 

této distanční výuky. 

 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí 

nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz 

krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (viz USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 

26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření). 

 

Pro mateřské školy  

- Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 

kterým je: 

 

o Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 

alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) 
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o Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 

 

které brání šíření kapének 

 

o Ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i školy) 

o Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na 

stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob od vzdálených sebe méně než 

2 metry 

 

1) Pro základní školu se stávající režim upravuje takto: 

 

- Vstup třetích osob prostor školy je jinak obecně možný jen v odůvodněných případech při přijetí 

režimových opatření. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kontrolní 

orgány (ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby 

zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.  

 

- Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 

kterým je: 

 

o Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 

alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) 

o Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 

 

které brání šíření kapének 

 

o Ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i školy) 

o Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na 

stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob od vzdálených sebe méně než 

2 metry 

 

 

2) žáci 1. a 2., 3., 4., 5. ročníků a žáci 2. stupně základních škol – distanční vzdělávání 

  

o v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez 

zpěvu 

o v rámci vzdělávání se zakazuje sportovní aktivita – výuka tělesné výchovy, atletiky i plavání 

dále pokračuje, ovšem bez sportovní aktivity 

o distanční vzdělávání prostřednictvím Microsoft Teams dle stávajících pravidel 

 

o hodiny pedagogické intervence probíhají dle rozvrhu i distančně. Žáci z různých ročníků 

se nesmí během intervence potkat. Režim bude upřesněný konkrétním zákonným zástupcům 

přes Bakaláře. 

 

o doučování a školní klub z projektu Šablony II probíhají dle rozvrhu i distančně. Žáci 

z různých ročníků se nesmí během intervence potkat.  
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Účast žáků na všech formách distanční výuky je povinná! Prosím o zajištění distanční výuky 

v domácím prostředí. Podklady jsou součástí Pravidel distanční výuky v příloze této zprávy. 

 

3) Provoz školní družiny 

 

- Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 

kterým je: 

 

o Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 

alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) 

o Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 

 

které brání šíření kapének 

 

o Ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i školy) 

o Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na 

stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob od vzdálených sebe méně než 

2 metry 

 

4) Školní stravování – pouze pro žáky přihlášené ke školnímu stravování 

 

- Žákům 1. a 2.ročníku jsme automaticky odhlásili obědy na uvedené období 

Odběr oběda formou TAKÉ AWAY bude možný pouze za těchto podmínek: 

o nejpozději pracovní den předem oběd nahlásíte u vedoucí stravování na telefonním 

čísle 417 862 352 nebo 724 056 817 vždy v čase 8,00 - 14,00 

o přihlášení na obědy po celou dobu distanční výuky 

o organizace odběrů viz níže 

- Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 

kterým je: 

 

o Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 

alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) 

o Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 

 

které brání šíření kapének 

 

o Ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i školy) 

o Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na 

stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob od vzdálených sebe méně než 

2 metry 
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- Výše uvedený zákaz se nevztahuje na: 

 

o Strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to 

za podmínky, že sedí u stolu (zbytečně neprodlužovat) 

 

- Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. 

Ostatní přihlášení žáci a zaměstnanci si mohou odebírat oběd formou TAKE-AWAY  

- v rámci opatření není možné, aby si žáci distanční výuky a zaměstnanci na home office snědli 

oběd ve školní jídelně. Do školní jídelny mají žáci na distančním zdělávání a zaměstnanci 

na home office zákaz vstupu. 

o Stravu si žáci distanční výuky a zaměstnanci na home office, kteří jsou zapsaní na oběd, 

odeberou formou TAKE-AWAY. tzn. oběd bude zabalený do krabičky, kterou si 

přihlášení žáci distanční výuky vyzvednou v čase 12,00 až 12,15 u zadního vchodu do 

školní kuchyně a sní doma. 

o Pro vyzvednutí krabičky si nezapomeňte vzít s sebou tašku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA 

                  ředitel školy 


