
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

  

27. 2. 2021 

  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  
OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021 

priloha_878101723_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 
27. ÚNORA 2021 final.pdf (190000) 

  

Ošetřovné:   www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.  
  

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy do 28. 

března, na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 ho vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila 

ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes. 

Od 1. března budou muset přerušit prezenční školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních 

škol včetně přípravných stupňů speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. 

Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy. 

Nová opatření by měla platit tři týdny (tedy do neděle 21. 3. 2021). 
  

Znamená to, že od pondělí 1. března 2021 přechází všichni naši žáci (1., 4., 5. třída) na distanční 

výuku. Na distanční výuku přechází i předškolní děti z mateřské školy. 

Informace k distanční výuce dostanete během dnešního dne. 
  

 26. 2. 2021 

  

Krizové ošetřovné 
Aktuální informace pro rodiče: Ošetřovné od 4. 1. 2021 
www.mpsv.cz/osetrovne 

  

 23. 2. 2021 

  

Roušky od 25. 2. 2021 

Od 25. 2. 2021 se nařizuje mít ve všech vnitřních prostorách školy nebo školských zařízeních 

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy 

bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky 

(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 

95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které 

brání šíření kapének. 

Všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) jsou povinni při pobytu uvnitř 

budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný 

prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková 

rouška. 
Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo 

ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo 

obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný 

ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku. 

Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle 

mimořádného opatření na děti v mateřské škole. 
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