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                                                                                                          Velké Meziříčí, 28. února 2021 

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 

Dobrý den, na základě vyhlášení nouzového stavu a nově přijatých krizových opatření 

vydalo MŠMT nové INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. 

ÚNORA 2021. Celé znění a další informace lze nalézt na těchto adresách: 

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna 

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

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-

usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/ 

Tento materiál obsahuje opatření pro školy platné od pondělí 1. března 2021 do 21. 

března 2021. Pro naši školu je podstatné, že přestává platit výjimka a výuka bude 

probíhat distančním způsobem. Žáci byli předběžně informováni, další informace zašlou 

třídní učitelé v pondělí 1. 3. 2021 elektronicky. 

Provoz školní jídelny a školní družiny stanoví ředitel ZŠ Mgr. Kaštan, sledujte prosím 

informace na jejich webových stránkách: https://www.zssokolovska.cz/ . Případné další 

pokyny vám oznámí třídní učitelé elektronicky.  

AKTUÁLNĚ PLATÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY TENTO POKYN: 

Informace k provozu školní jídelny (mělo by platit i pro naši školu) 

Všichni žáci z prezenční výuky /1. a 2. ročník/ mají obědy odhlášeny. Žáci ale mají 

možnost dále si /dotované/obědy odebírat v čase 11:30 – 12:00 hodin. Možnost 

nahlášení obědů je elektronicky nebo telefonicky do 7:00 hodin. 

Výdejní doba: 

Cizí strávníci /11:30 – 12:00/. Výdejním místem je hlavní vchod do budovy jídelny. 

Distanční výuka /11:30 – 12:00/. 

Zaměstnanci školy /12:00 – 12:30/. 

https://www.zssokolovska.cz/aktuality/zmena-v-organizaci-vyuky-1-a-2-trid 
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Připomínám, že podle platné legislativy jsou žáci povinni se vzdělávat distančním 

způsobem. Distanční výuka bude probíhat podle zavedených pravidel a doplněna o výuku 

v prostředí Microsoft TEAMS (týká se primárně žáků základní školy, upřesnění bude 

v pondělních pokynech).  

Situace se může kdykoli změnit, sledujte prosím informace ve sdělovacích prostředcích, 

na našich www stránkách https://www.zsspecialnivm.cz/  a čtěte (a hlavně potvrzujte 

přečtení) mailové zprávy od třídních učitelů. V případě změny tel. čísla nebo mailové 

adresy nás okamžitě informujte (třídní učitelky nebo na info@zsspecialnivm.cz ).   

Děkuji, s pozdravem                                                  

                                                                                             Mgr. Josef Prokop  

                                                                                                 ředitel školy 
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