
INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOL 
 

 

NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 12. března 2020 č. 20 o přijetí krizového opatření 

Vláda  zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020 

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

při akcích pořádaných těmito školami, 

 

5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských 

zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a 

studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

Pro ZŠ v Jemnici z toho vyplývá: 

 po skončení jarních prázdnin nemohou žáci do odvolání navštěvovat základní školu, školní 

družinu a školní jídelnu (všichni žáci mají obědy odhlášené), 

 až do dovolání se ruší činnost zájmového vzdělávání – kroužky a všechny další akce DDM a 

zájmová činnost ZŠ, 

 vyhodnocení předškolních skupinek neproběhne v daných termínech podle původního 

časového harmonogramu (vyhodnocení proběhne pravděpodobně při zápisu – sledujte náš 

web), 

 od 13. 3. 2020 až do odvolání jsou uzavřeny tělocvičny ZŠ i pro veřejnost, 

 zájezd žáků do Anglie – podrobnější informace byly zaslány 13. 3. 2020 na gmaily jednotlivých 

účastníků, 

 karanténa a ošetřovné – informace pro rodiče.  Potvrzení bude vydáváno buď v kanceláři 

školy od 16. 3., nebo jej můžeme zaslat na vyžádání elektronicky (e-mail s požadavkem na 

zaslání žádosti, celým jménem dítěte a třídou posílejte na adresu: kancelar@zsjemnice.cz), 

 informace pro žáky: Vyučující budou žáky kontaktovat s informacemi k samostudiu (např. 

přes gmail, u mladších dětí přes emaily zákonných zástupců. Vyčkejte pokynů svých třídních 

učitelů, 

 informace pro zaměstnance: Věnujte pozornost  elektronické poště a sdílenému prostředí 

zaměstnanců google, zde najdete aktuální informace. 


