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Vážení rodiče žáků školy, 

na 21. a 22. prosince 2020 vyhlásila vláda ČR dny volna pro žáky ZŠ. 
Žáci zůstávají doma. Rodiče mohou pobírat ošetřovné. 
Od 23. 12. následují plánované vánoční prázdniny. 
Od 4.1. 2021 budeme pracovat ve škole dle původního rozvrhu pro školní rok 2020/2021 za 
dodržení protiepidemických opatření. 
ŠD jako doposud. 
Obědy pro přihlášené jako doposud. 
O případných změnách budete informováni ve svých mailových schránkách a na webu 
školy. 

 
Mgr. Vladimíra Hrdinová, ředitelka školy 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Z rozhodnutí vlády ČR: 

Omezení provozu škol a školských zařízení od 21. prosince 

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 

• I. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 
do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, 
vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní 
jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času 
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, 
středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání 
v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování 
ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří 
nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích 
institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
  

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-

mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_30_11 
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