
S novým školním rokem 2020/2021 
začínají v ČR platit nadčasová vládní 
pravidla pro situace související s epi-
demií covid-19. 

Prvním materiálem jsou manuály 
pro fungování škol, které ještě v srpnu 
představili ministr školství Robert Pla-
ga a ministr zdravotnictví Adam Voj-
těch v doprovodu hlavní hygieničky 
ČR Jarmily Rážové. Manuály obsahují 
hygienickou a pedagogickou část.

Školy budou 1. září vstupovat do 
standardního provozu s důrazem na 
zásady osobní hygieny a časté větrání 

tříd. Manuál je navázán na tzv. sema-
for ministerstva zdravotnictví, který 
mají ředitelé sledovat. Na roušky do-
jde operativně při případném zhorše-
ní situace v regionu. Pokud se ve škole 
objeví pozitivní žák či učitel, přísluš-
ná KHS po epidemiologickém šetře-
ní v ohnisku nákazy vydá rozhodnutí 
o karanténě a o přijetí protiepidemic-
kých opatření. Jeden nakažený nemusí 
nutně znamenat uzavření celé školy. 

Distanční výuka
Novela školského zákona zavá-

dí tzv. distanční výuku, kterou ve 
zrychleném režimu schválila Sně-
movna. Distanční výuka se nově sta-
la součásti povinné školní docházky 
a bude platná i při jiných krizových 
opatřeních, třeba během živelních 
pohrom. Formu výuky na dálku 
musí škola přizpůsobit podmínkám 

žáka. 
Informační a komunikační techno-

logie (ICT) ve školách posílí vládní 
injekce ve výši 1,3 mld. Kč. Prostřed-
ky jsou kromě učitelů určeny také žá-
kům, kteří nemají možnost dálkové-
ho vzdělávání v domácím prostředí. 
Manuál pro školy najdeme na strán-
kách Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy. -lko-

Vládní manuál pro školy platí od září

Školní rok 2020/2021 začíná v úte-
rý 1. září ve všech základních, střed-
ních, základních uměleckých školách 
a konzervatořích. 

Zde je přehled volných dnů v rámci 
školního roku:

Po 28. 9. Den české státnosti 
St 28. 10. Den vzniku samostatné-

ho Československého státu
Čt 29. a pá 30. 10. Podzimní 

prázdniny
Út 17. 11. Den boje za svobodu a 

demokracii   
St 23. 12. - ne 3. 1. 2021 Vánoční 

prázdniny
Pá 29. 1. Pololetní prázdniny
Po 1.2. – ne 7. 2. Jarní prázdniny 

na Vysočině
Čt 1.4. – po 5. 4. Velikonoční 

prázdniny 
Čt 1. 7. - út 31. 8. Letní prázdniny.

 -lko-

Prázdniny a svátky
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ZAMIŘ VÝŠ, POJĎ HRÁT

BASKETBAL
BASKETBALOVÝ KLUB BK VLCI ŽĎÁR
ZVE DO SVÝCH TÝMŮ HOLKY A KLUKY, KTEŘÍ MÍŘÍ VÝŠ

MINIŽÁCI / MINIŽÁKYNĚ*

basketbalová hala BK, Komenského

* samostatné dívčí skupiny v minižkovských kategoriích

(nar. 2009 - 2011)

POHYB, ZÁBAVA, KAMARÁDI, BASKETBAL, ZÁŽITKY

KLUBOVÉ PŘÍPRAVKY A POHYBOVÉ KROUŽKY
na ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

ZŠ KOMENSKÉHO
(1.třída, 2.+3. třída)

ZŠ ŠVERMOVA
(1. třída, 2.+3. třída)

ZŠ PALACHOVA
(1. třída, 2.+3. třída)

BASKETBALOVÝ KLUB

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

#BASKETZDAR


