
Informace k provozu školy od 1. do 21. 3. 2021 
 

Na základě usnesení vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021 o vyhlášení nouzového stavu na 

území České republiky (plný text usnesení dostupný zde) a v souladu s ním vyhlášeného 

krizového opatření (usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 dostupné zde), specifikované 

v pokynu MŠMT zde, je ode dne 27. 2. do 21. 3. 2021 omezen provoz základních 

a mateřských škol podle školského zákona a školních klubů a školních družin, a to tak, že se 

zakazuje osobní přítomnost dětí a žáků na základním, předškolním a zájmovém 

vzdělávání. Pro provoz Základní školy a Mateřské školy Vranovice v daném období z tohoto 

krizového opatření vyplývá následující: 

 

Mateřská škola 

‒ provoz mateřské školy je na základě krizového opatření vlády zcela přerušen 

‒ na základě § 184a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) bude škola po toto období 

poskytovat dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním 

způsobem  

‒ distanční vzdělávání bude probíhat v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání a ŠVP, 

děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem 

vzdělávat 

‒ příslušným dětem budou distanční formu vzdělávání poskytovat paní učitelky z dané třídy, 

do které děti pravidelně docházejí 

‒ distanční vzdělávání bude realizováno prostřednictvím aktivit s časopisem pro předškoláky 

Kuliferda a edukačních aktivity, realizovatelných v domácím prostředí 

‒ hlavním komunikačním kanálem bude e-mailová komunikace, jejímž prostřednictvím 

budou zasílány podněty k jednotlivým aktivitám (rady, nápady, inspirativní odkazy 

a aplikace, úkoly, pracovní listy atp.), alternativními komunikačními kanály jsou 

komunikace telefonem či volání prostřednictvím internetových služeb   

‒ organizace průběhu distančního vzdělávání a zpětné vazby bude probíhat na základě 

domluvy příslušné paní učitelky a rodičů, či zákonných zástupců, dítěte 

‒ s pokyny k distančnímu vzdělávání bude paní učitelka rodiče, či zákonné zástupce, 

kontaktovat nejpozději 2. 3. 2021  

‒ pokud se dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nemůže ze zdravotních důvodů 

po určitou dobu aktivně zapojovat do distančního vzdělávání, musí jej rodič, či zákonný 

zástupce, řádně omluvit 

 

Základní škola 

‒ všechny třídy základní školy, včetně přípravné třídy, přecházejí v tomto období na plnou 

distanční výuku 

‒ distanční výuka probíhá dle informace k realizaci distanční výuky, zveřejněné zde 

‒ distanční výuka přípravné třídy probíhá na stejných principech, děti k ní ale nevyužívají 

aplikaci Google Classroom, nýbrž internetové komunikační prostředky, vzdělávací 

aplikace a další podklady dle domluvy s paní třídní učitelkou 

 

Školní družina 

‒ provoz školní družiny je na základě krizového opatření přerušen bez náhrady 

 

Ošetřovné 

‒ v souvislosti s tímto krizovým opatřením vzniká některým rodičům nárok na výplatu tzv. 

ošetřovného 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNJWM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-27-unora-2021-final.pdf
https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2020/10/Informace-k-realizaci-distan%C4%8Dn%C3%AD-v%C3%BDuky_aktualizace.pdf


‒ informace k ošetřovnému lze čerpat např. na odkazu zde 

‒ škola nebude v souvislosti s touto dávkou vystavovat ani potvrzovat žádné formuláře  

 

Odběr obědů 

‒ děti a žáci, na které se vztahuje povinné distanční vzdělávání, mají nárok na odběr oběda 

za dotovanou cenu 

‒ informace k možnosti a organizaci odběrů obědů podá poskytovatel stravovacích služeb 

Scolarest Vranovice 

 

Provoz školy v době krizového opatření 

‒ po dobu trvání tohoto krizového opatření budou pracovníci školy v maximální možné míře 

využívat z epidemiologických důvodů práci na dálku, pro vyřízení jakékoli záležitosti je 

tedy potřeba se nejprve dálkově spojit s příslušným pracovníkem školy (kontakty na webu 

školy zde) a domluvit se s ním na postupu řešení 

‒ v případě nenadálé a akutní situace je možné spojit se přímo s ředitelem školy Jiřím 

Sliackým na tel. 730 151 123  

‒ v souladu s krizovým opatřením je vstup cizích osob do vnitřních prostor školy omezen 

jen na nezbytně nutné případy 

‒ všechny osoby, které se budou pohybovat nebo zdržovat ve vnitřních či vnějších 

prostorách školy, musí dodržovat všechna aktuálně platná protiepidemická a hygienická 

opatření 

 

 

 

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

         ředitel školy 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
https://skolavranovice.cz/kontakty/

