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Spálov 13. října 2020 

             Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí MŠ a žáků ZŠ,  

dovoluji si Vám předat výňatek sdělení vlády: 

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 základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na 
základním vzdělávání v základní škole;.  

Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ. 

-       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 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, 

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. 

Další informace související s výukou sdělí žákům jejich třídní učitelé, resp. další vyučující při 

online vzdělávání. 
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