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V Jindřichově dne 13. 10. 2020 

 

 

Vážení rodiče, 

MŠMT informuje o vydání USNESENÍ  VLÁDY 

 

ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření v návaznosti na usnesení vlády č. 

957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví 

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území 

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu 

ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

 

Vláda 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 

(včetně) platí následující:  

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.  

• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní 

přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených 

podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve 

školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní 

družiny, případně jiná školská zařízení).  

• Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se 

z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění 

dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).  

• U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních 

družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na 

zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině (mimo 

případů uvedených výše).  

 

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dne 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost 

žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. 

 Na tyto dne jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením z 8. října 2020,  

č.j. MSMT- 39185/2020-1, stanoveny dny volna. 

 

http://www.zsjindrichov.cz/


 

• Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr 

obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se 

povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých 

aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k 

dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží 

veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v 

prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády 

č. 2 pro provozovny stravovacích služeb: cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy 

a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně 

platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, 

eventuálně Vládou České republiky.  

III. zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 

2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.   Předseda vlády: Ing. Babiš 

 

Na základě tohoto usnesení vlády bude výuka v naší základní a mateřské škole probíhat 

v těchto dnech probíhat takto: 

1) 

Rodiče žáků  prvního až devátého ročníku obdrží od třídních učitelů přesné pokyny, kdy bude 

probíhat výuka online z předmětů JČ, MA a AJ. Pedagogové z ostatních předmětů mimo 

předměty výchov budou zasílat učivo a úkoly již zavedeným způsobem. 

2)  

Pokud jsou děti nemocné a nemohou se výuky zúčastnit, rodiče děti omluví třídnímu učiteli 

podle školního řádu. V době distanční výuky se vede řádná docházka distanční výuky. 

3)  

Děti po dobu distanční výuky (od 19. 10. – 23. 10. 2020) mají nárok na odběr stravy, je možné 

nahlásit odběr stravy u vedoucí školní jídelny. Děti mohou odebírat stravu i s sebou (při 

přihlášení dítěte k odběru stravy uveďte prosím, jakým způsobem bude dítě stravu odebírat). 

Odběr stravy pro žáky s sebou bude probíhat od 12.00 – 12.30 hodin a dítě musí při vstupu 

použít desinfekci a mít na ústech čistou roušku. Dětem, které budou odebírat stravu ve školní 

jídelně, bude  při vstupu do šaten měřena tělesná teplota. Strava ve školní jídelně se bude dětem 

vydávat od 12. 30 – 13.00 hodin. 

 

Věřím, že se nám podaří,  vše společně zvládnout.  

 

 

Mgr. Zlata Steuerová, MBA 

ředitelka 

 


