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 384 361 910
V Jindřichově Hradci dne 10. března 2020

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.
Z těchto důvodů bude Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 od středy 11. března 2020
včetně uzavřena a nebude zde probíhat výuka. Uzavřena bude také školní družina a školní
jídelna. Všem přihlášeným strávníkům jsou od středy 11. března 2020 odhlášeny obědy.
Zrušeny jsou po dobu trvání mimořádného opatření také všechny plánované mimoškolní akce Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, Průzkum předpokladů pro uchazeče do
1. ročníku třídy s uměleckým zaměřením ve školním roce 2020/2021, zájmové kroužky, pronájmy
tělocvičny.
Úřední hodiny sekretariátu školy jsou od středy 11. března 2020 do pátku 13. března 2020
stanoveny v čase od 9:00 do 11:00 hodin. Od pondělí 16. března 2020 budou úřední hodiny
stanoveny na základě dalšího vývoje situace - bude zveřejněno na webových stránkách školy.
V případě, že bude rodič žáka potřebovat uplatnit nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let
z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), může si na internetových stránkách OSSZ vyplnit
elektronicky příslušný formulář, nebo se může pro formulář zastavit osobně v sekretariátu školy, a
to v úředních hodinách školy (viz výše).
O dalším postupu a o ukončení mimořádného opatření budete informováni prostřednictvím
webových stránek školy www.2zsjh.cz.

Mgr. Jan Javorský, ředitel školy

