
1. 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; 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. Škola přechází na povinnou distanční výuku v době 

od 14.10. do 23.10.2020. (26.10. a 27.10. vyhlášené volné dny MŠMT, 29.10. do 30.10. 

podzimní prázdniny.) 

- 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 jsou uzavřeny i školní družiny do 1.11.2020 (ruší se provoz v období 

podzimních prázdnin). 

Mateřské školy jsou stále v provozu. 

2. Školní jídelna 

Od 14.10.2020 jsou všechny obědy pro žáky automaticky odhlášeny. 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a 

žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do 

jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána 

přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna  v budově 

mateřské školy v době od 10:30 do 12:30. 

Pokud budete mít o obědy zájem, je nutné si je objednat do 13:00 předcházejícího dne na 

obedy@zs-proskovice.cz nebo sms zprávou na tel. 602455220. 

3. Zapůjčení technických prostředků pro potřeby distanční výuky 

Na základě vyplněného dotazníku pro potřeby distanční vzdělávání budou tyto vydávány NTB, 

sluchátka, myš). Přednost mají žáci, kteří projevili zájem v dotazníkovém šetření. 

středa 14.10.   od 8:00 - 17:00 hod. 

čtvrtek 15.10.  od 8:00 - 12:00 hod. 

pátek 16.10.   od 8:00 - 12:00 hod. 

4. Další informace 
 

 Žáky žádáme, aby si všechny učební pomůcky a věci ze šatny, které by mohli potřebovat, 

vyzvedli nejpozději během středy 14. 10. do 17:00 a následně již do školy nechodili.  

 Sekretariát bude fungovat v pondělí a ve středu od 8:00 - 12:00, domlouvejte se prosím 

telefonicky tel. 604 868 841 nebo 596 768 290, mailem sekretariat@zs-proskovice.cz.  

 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budou vystaveny na 

základě zaslaného požadavku na sekretariat@zs-proskovice.cz, v žádosti uveďte jméno a  

příjmení žáka, rodné číslo, datum narození a datum od kdy budete uplatňovat ošetřovné. 

Vygenerovaná žádost Vám bude zaslána zpět na Váš mail s elektronickým podpisem 

ředitelky školy. 
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