
Vážení žáci/klienti, rodiče,  

včera byla vyhlášena nová vládní opatření týkající se provozu škol od 14. 10..  

S radostí mohu oznámit, že JÚŠ se změny až na jednu výjimku netýkají. Pokračujeme v provozu ve stejném 

režimu (až na zmíněnou změnu) jako doposud. Níže jsou vyjmuty citace z webového dokumentu MŠMT 

s názvem „Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020“, který 

najdete na tomto odkazu: 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 

Zde jsou důvody, proč se situace u nás mění pouze v jednom bodě (modře): 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

1. 
- provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že 
zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání 
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou 
-        škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; 
-        škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti; 
-        praktických škol jednoletých a dvouletých, 
V tomto odstavci již není bod: praktického vyučování a praktické přípravy; tedy ty jsou také pozastaveny 
 
2.  
- 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 zákona a na školy 
při zdravotnickém zařízení, 
 
3. 
- 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, 
 
4. 
Mateřské školy jsou stále v provozu. 
 
5. 
Školské poradenské zařízení – provoz není omezen. 

 
6. 
Krizovými opatřeními vlády se (zatím) do 3. listopadu zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních 
prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) 
a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou mateřských škol, které je 
mohou nadále používat pro vzdělávání dětí. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského 
zařízení (např. pronájem tělocvičen). 
 

Jsme rádi, že situace i pro Vás nebude s novými opatřeními tolik komplikovaná. Při počtech žáků ve třídách JÚŠ 
a při dodržování hygienických opatření je zatím situace zvládnutelná a jistě pro žáky přínosnější než distanční 
výuka.  
 
Shrnutí 
- v provozu jsou MŚ, ZŠ I. i II. stupeň, Praktická škola dvouletá, SPC 
- v režimu distanční výuky jsou Obchodní škola, Sociální činnost, učební obory 
- v provozu není školní klub 
 
S přáním hodně sil a pevného zdraví 
 
Mgr. Petr Hrubý  
13. 10. 2020 
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