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ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY 
v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

 Č.j.:  MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 

Č.j.: MZPCB/00302/2020 V Českých Budějovicích 12.3.2020 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.:  MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze 

dne 10. 3. 2020 se s účinností 

od 11. března 2020 do odvolání ruší výuka v základní a střední škole. 

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve 

školách a školských zařízení. Z toho důvodu je od 11. března 2019 do odvolání ukončena výuka v: 

 přípravné třídě základní školy, 

 základní škole speciální, 

 základní škole, 

 základní škole při zdravotnickém zařízení, 

 praktické škole dvouleté. 

Dále je od 11. března 2019 do odvolání přerušen provoz: 

 školní družiny, 

 školního klubu, včetně školního klubu při zdravotnickém zařízení. 

Od 12. března 2020 je do odvolání přerušen provoz mateřské školy, 

včetně mateřské školy při zdravotnickém zařízení. 

Rodiče dětí do deseti let, kteří nemají hlídání, si mohou vzít ošetřovné.  Škola vystaví tiskopis žádosti 

o ošetřovné. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po 

doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. 

Další informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách školy a osobně předávat 

telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

Od 16. března 2020 je do odvolání přerušen provoz speciálně 

pedagogického centra (SPC) 
V souvislosti s přijetím krizového opatření vlády a omezení pohybu osob ČR uzavírá SPC do odvolání 

svůj provoz pro veřejnost, a to na všech pracovištích. 

Ruší se sjednané termíny vyšetření, kontrol, ambulantní činnost a výjezdy mimo pracoviště. Zrušeno 

je i domluvené osobní předávání zpráv. Doporučení do škol budou zasílána datovou schránkou, 

zákonným zástupcům lze v neodkladných situacích Zprávu a Doporučení zaslat po domluvě  emailem.  

Pracovníci SPC jsou v pracovní době k dispozici telefonicky, kontaktovat je lze i emailem.,  

viz SPC/ kontakty. 

O náhradních termínech vyšetření budete informováni našimi pracovníky individuálně v závislosti na 

dalším postupu vlády ČR. 
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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 

Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 hodin 

 Mgr. Jiří Zemko 
 ředitel školy 
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