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POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK 
v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

 Č.j.:  MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22.2.2021 

 V Českých Budějovicích 23.2.2021 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 25. února 2021 do 

odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 

kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle 

příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 

14683+AC ve všech prostorech budov škol a školských zařízeních. 

Zákaz se nevztahuje na: 
 děti v mateřské škole (MŠ1 a MŠ2) 

 žáky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (ZŠ, ZŠ speciální, Praktická škola 

dvouletá, školní družina a školní klub) 

 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování tohoto zákazu 

Zákaz se týká: 
 všech zaměstnanců školy 

 zákonných zástupců dětí a žáků školy 

 klientů SPC a jejich doprovodu 

 všech ostatních návštěvníků školy 

 Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, používají ochranné prostředky dýchacích cest během 

cesty do školní jídelny a pohybu ve vnitřních prostorách jídelny. 

V souvislosti s výše uvedeným opatřením žádám zákonné zástupce žáků, aby vstupovali do budovy 

školy pouze v nezbytných případech. Ke komunikaci se školu a pedagogickými pracovníky využívejte 

přednostně telefon nebo elektronickou poštu.  

Informace pro zákonné zástupce dětí, nezletilých žáků a klientů SPC: 

 Kancelář školy SPC 

Telefon 602 635 723 774 300 038 

E-mail specskoly.cb@cmail.cz spcmp.cb@seznam.cz 

Podatelna:  Štítného  57/3, 
370 01 České Budějovice 

(kancelář školy v 1. poschodí) 
Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 hodin 

 Mgr. Jiří Zemko 
 ředitel školy 
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