
Opatření k nařízení vlády k  výuce od 14. 10. 2020 

Mateřské školy  -  běžný provoz 
 

Základní škola – od  14.10. 2020 – do 1.11.2020   škola uzavřena 

Organizace výuky ve dnech 14. - 23. 10. 2020 – distanční výuka 
 

 1. stupeň ZŠ – 14. - 16. 10. 2020 samostudium aplikace Bakaláři, zkušební on-line 

výuka ( Google Meet) 

 od 19. - 23. 10. 2020 střídání samostudia a on- line výuky ( Google Meet) 

rozvrh a úkoly v aplikaci Bakaláři 

 2. stupeň ZŠ   -  od 14. 10. 2020 – střídání samostudia a online výuky (Google Meet) 

dle rozvrhu hodin v aplikaci Bakaláři  

 

 Výuka dle rozvrhu hodin, organizační pokyny, omlouvání žáků přes aplikaci Bakaláři 

(veb.stránky školy) 

Všichni žáci se povinně vzdělávají v distanční formě, distanční vzdělávání je považováno za 

pobyt ve škole, v případě nemoci zákonný zástupce je povinen žáka omluvit přes aplikaci 

Bakaláři. 

Školní jídelna  

provoz je od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 nepřerušen - je umožněn odběr obědu za dotovanou 

cenu i žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, nutno se dnes nahlásit emailem  

vedoucí jídelny  - email:  jidelna@zsamsskripov.cz, tel 604 152 352 

Žáci mohou konzumovali jídlo  buď v prostorách jídelny, nebo si je mohou vyzvednout 

do jídlonosičů domů  v době   od 11.30 -12.30 hod . 

 26. - 27. 10. 2020 je zakázána přítomnost žáků ve školách (prodlouženy podzimní prázdniny) 

 28. 10. 2020 státní svátek 

 29. - 30. 10. 2020 podzimní prázdniny 

ve Skřipově 13.10. 2020                                                             Mgr. Eva Víchová, 

                                                                                                   ředitelka školy 
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Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 

2020.  
Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 

23:59 hod.  

-        provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na 

středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle 

školského zákona, s výjimkou  

-        škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; 

-        škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti; 

-        praktických škol jednoletých a dvouletých,  

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku.  

-       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní 

přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na školy 

a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákon a na školy při zdravotnickém zařízení,  

Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ.  

-       provoz základních škol podle § 16 odst. 9 a tříd podle § 16 odst. 9 základních škol není 

omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu družiny a internáty. Provoz takové 

družiny nemusí naplňovat charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o zajištění 

dohledu nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy.  

-       provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové 

zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním 

uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole 

s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,  

Nově tedy i bez individuální výuky na ZUŠ.  

-       provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje 

osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,  

Nově tedy včetně školních družin.  

-       provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje 

poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského 

zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou 

uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých 

a dvouletých, a  

-       zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se 

z ní co nejdříve (tedy dne 13. 10. 2020), pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. 

prodleva v zajištění dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.),  

-       provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona 

a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,  



-       provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to 

tak že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání,  

Poznámka:   

Mateřské školy jsou stále v provozu.  

Školské poradenské zařízení – provoz není omezen.  

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje 

osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro 

všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto 

vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.  

Dále vláda přijala toto krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných 

profesí:  

 obecní policie;  
 poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;  
 příslušníci ozbrojených sil;  
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách;  
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;  
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;  
 zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msmt.cz/file/54052_1_1/
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/8--Pece-o-deti-1033.pdf

