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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY
pro rodiče
Vážení rodiče, seznamte se prosím s aktuálními informacemi o ukončení opatření týkajících se
epidemické situace. Informace jsou kráceny.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví, s účinností ode dne 14. března 2022
Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických
zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.
Platí, že
• ŽÁCI nemusí nosit ochranný prostředek ve škole v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni,
mají rozestupy apod.
• ZAMĚSTNANCI nemusí nosit ochranný prostředek ve škole v žádných případech, bez ohledu na to, zda
poskytují vzdělávání či nikoliv.
• TŘETÍ OSOBY nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek.
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k PŘESUNU, ŽÁKŮ a ZAMĚSTNANCŮ prostředku
veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný
prostředek.
Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních
akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.
Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která
by výhradně upravovala provoz a výuku škol (např. zachování homogenity, účast žáků jiných škol v
zájmových kroužcích v ZŠ Gutova. V platnosti naopak zůstává povinnost zaměstnance vyzvednout svou
příchozí návštěvu ve vrátnici; pozn. JV).
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