
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  

Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy 
 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Koronavirus – doplňující informace č. 4 
 
 

Váţená paní ředitelko,  
Váţený pane řediteli,  

 

 
Na základě dalších upřesňujících informací z terénu Vám je obratem poskytujeme. Jedná se o následující:  

Podle ministra školství Roberta Plagy se opatření netýká základních umělecký škol, doporučil však, 

aby fungovaly ve stejném provozu jako základní školy. U mateřských škol ponechává rozhodnutí 

na zřizovatelích. 

Jihočeský kraj není v převáţné většině zřizovatelem mateřských škol. Krajem zřizovaných mateřských škol 

se uvedené opatření zatím netýká.  

 

Vzhledem k tomu, ţe podobné vzdělávací aktivity nabízí a zabezpečují také Domy dětí a mládeţe, doporučení 

MŠMT předáváme také těmto školským zařízením k realizaci. I v DDM je celkem vysoká koncentrace dětí 

a ţáků, doporučeným opatřením se předejde jejich většímu shromaţďování, včetně akcí typu soutěţí 

a přehlídek. Zároveň mají některé DDM elokovaná pracoviště na základních školách, které budou zavřeny., 

Tímto by mělo být dosaţeno sjednocení systémového opatření vlády.  

 

Pokud se jedná o samostatné školní jídelny, tak podle posledních informací MŠMT poskytnutých telefonicky, 

je moţné, aby tato školská zařízení poskytovala stravu např. pro důchodce, pokud ji pro ně zajišťuje i 

v běţném provozu. Jiné poskytování stravy není moţné zajišťovat. Vše ale záleţí na rozhodnutí příslušného 

zřizovatele, neboť samostatné školní jídelny zřizují především obce. Obce vydávají informace na svých 

webových stránkách.   

 

K otázce zajištění péče o děti do 10 let věku sdělujeme, ţe Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na 

svém Twitteru připomněla, ţe rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy vyuţít ošetřovné. Musí 

v takovém případě zaţádat školu o potvrzení. Podrobnější informace zveřejnila na svém webu Česká správa 

sociálního zabezpečení. 

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení tedy uplatňuje 

zaměstnanec tiskopisem Ţádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení 

(školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec 

doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky 

předá dále příslušné OSSZ. 

Bliţší informace na: https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne 

Dle info na webu MPSV vydává potvrzení rodiči ředitel školy https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-

koronaviru 

V případě nejasností se spojte s Českou správou sociálního zabezpečení.  

 

 

 

Vyřizuje:  Ředitelům škol a školských zařízení 

Telefon:   

Datum: 11. 3. 2020  
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Doplňující informace se ještě vztahuje k dětským domovům, kde v předcházejících informacích bylo sděleno, 

ţe se uvedené opatření dětských domovů netýká, neboť zajišťují 24hodinový servis. Doporučujeme však 

v rámci sjednocení opatření uzavření škol u těch dětských domovů, jejichţ součástí je škola, neboť i zde 

dochází ke koncentraci ţáků. Pokud se ředitel dohodne s OSPOD a rodiči dítěte, je moţné předat dítě 

do ošetřování rodičům, ovšem tuto praxi je nutné vţdy konzultovat a projednat nejprve s OSPOD. 

 

Podle ministerstva zdravotnictví budou mimořádná opatření platit minimálně do konce března. 

Následujících 14 dní podle něj bude krizových a bude docházet k nárůstu epidemie. Ministerstvo bude situaci 

pravidelně vyhodnocovat. 

 

------------- 

 

K případnému vyuţití pro informace zaměstnancům zasíláme návrh textu:  
Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel školy o uzavření budovy školy od 10. března, 
18 hodin, do odvolání. 
Ţákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí 
zaměstnanci se řídí aţ do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát 
denně prostřednictvím svých osobních mailů o aktuální situaci na pracovišti.  
Vyučující jsou povinni aţ do odvolání poskytovat ţákům a studentům studijní materiály, studijní opory 
a domácí úkoly prostřednictvím programu Bakaláři nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. 
Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a ţáci a studenti musí počítat 
po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele. V případě nepedagogických zaměstnanců přítomnost ve škole 
dle provozních podmínek (např. temperování budovy, sanace školní kuchyně apod.). 
 
 
Doporučujeme školám, aby předali rodičům i zaměstnancům školy kontakty, na kterých je moţné získat 
informace z příslušné školy.  

 

S pozdravem 
 

Ing. Hana Šímová v. r.  
vedoucí odboru  

 


