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Vážení přátelé, 

užitečných informací je spousta, bohužel nej-

sou na jednom místě. Materiály posílám i 

proto, že servery ministerstev a úřadů občas 

kolabují pod náporem pokusů o spojení. 

Zejména server MŠMT. 
 

 

Zaslané přílohy 
 

Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol 
 

Ministerstvo zdravotnictví – zákaz konání akcí 
 

MPSV – pracovněprávní souvislosti 

Rozbor situace, kdy se zaměstnanec vrátil z ob-

lasti, která je zasažena koronavirem (není naří-

zena karanténa). Je nařízena karanténa v ČR. Ka-

ranténa v cizině. Karanténa na pracovní cestě a 

cestovní náhrady. 
 

Česká správa sociálního zabezpečení – formu-

lář žádosti o ošetřovné.  

Tiskopis vystavuje nikoli lékař, ale výhradně 

školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich 

uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu 

havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo 

jiné nepředvídané události. Zaměstnanec tímto 

tiskopisem uplatňuje nárok na výplatu ošetřov-

ného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci 

u svého zaměstnavatele. 
 

WWW a tisk 
 

MŠMT: „Mimořádné opatření Ministerstva zdra-

votnictví se vztahuje jen na žáky a studenty. 

V případě pedagogických pracovníků ředitelům 

doporučujeme, aby jim přidělili práci, včetně 

práce z domova (například ukládání a vyhodno-

cování úkolů žákům zadávaným skrze elektro-

nické nástroje, příprava na výuku, práce s kon-

cepčními a metodickými materiály školy) nebo 

mohou využít samostudia." 

 

Není-li možné nepedagogickým pracovníkům 

přidělovat práci, jedná se o překážku na straně za-

městnavatele. 

 

Lyžařské výcviky a školy v přírodě: MŠMT do-

poručuje dokončit již probíhající pobyty žáků na 

akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, 

škola v přírodě ad.). U těch, které měly být zahá-

jeny po zítřku, se mimořádné opatření MZ sice 

nevztahuje, přesto doporučujeme, aby ředitel peč-

livě zvážil, zda v jejich organizaci pokračovat. 

 

ZUŠ: Ač se opatření nevztahuje na základní umě-

lecké školy, MŠMT jejich ředitelům doporučuje, 

aby se řídili stejnými pravidly, jako ostatní škol-

ská zařízení - tedy neorganizovat v nich výuku. 

 

Soutěže a akce: MŠMT doporučuje všechny sou-

těže, přehlídky, olympiády apod. přesunout na ná-

hradní termín po odvolání mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví. 

 

Zápisy: Organizaci zápisů na základní školy do-

poručujeme zatím ponechat v plánovaném ter-

mínu a informace aktualizovat podle účinnosti 

opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 

Přijímací zkoušky na SŠ: Přijímací zkoušky na 

střední školy prozatím zůstávají v původních ter-

mínech. Učitelům doporučujeme, aby toto období 

využili pro distanční podporu přípravy žáků na 

přijímací zkoušky. 

 

MŠ: Na mateřské školy opatření Ministerstva 

zdravotnictví nevztahuje, ředitelé a zřizovatelé 

ale mohou rozhodnout o jejich uzavření stejně, 

jako v případě škol ostatních. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnic-

tví zakazují konání hromadných akcí nad 100 

osob i výuku na školách. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje návštěvy 

všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové 

péče a zařízením sociálních služeb. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Co to je ošetřovné.  

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Speciální vysílání DVTV, ředitel základní školy 

a advokátka na pracovní právo. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Nová fakta o zmutovaném koronaviru.  

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Doporučení pro domácí karanténu. 

~     ~   ~ ~ ~   ~     ~ 

Kdyby se o chorobách méně mluvilo, 

byli bychom zdravější. 
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