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ZUŠ Ledeč nad Sázavou 

Nádražní 231 

584 01  Ledeč nad Sázavou 

 

SVČ Ledeč nad Sázavou 

Barborka 790 

584 01  Ledeč nad Sázavou 

 

 

Opatření týkající se uzavření ZUŠ a SVČ Ledeč n. S. v termínu od 12.3.2020. 

S ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (zákaz osobní přítomnosti žáků 

a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních a studentů na studiu na vysoké škole… a zákaz účasti na „akcích“  přesahujících 

100 osob…),  která byla vydaná v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVI-19 

způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, na základě doporučení Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, které doporučuje omezení provozu středisek volného času a 

základních uměleckých škol v maximální možné míře, jakož i po dohodě s řediteli výše 

uvedených příspěvkových organizací přistoupil zřizovatel k úplnému uzavření těchto 

příspěvkových organizací a to od 12.3.2020 až do odvolání.  

 

Ředitelům příspěvkových organizací se ukládá informovat studenty a žáky obvyklým 

způsobem. 

 

I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický 

pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé 

pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době 

zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se 

zákoníkem práce zaměstnavatel.  

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým 

pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon 

prací souvisejících s přímou pedagogickou činností).  

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu 

čerpání samostudia.  

 

 

 

 

Město Ledeč nad Sázavou 
Starosta města Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

IČ: 00267759;  telefon: 569729550;   
e-mail: zdenek.tuma@ledecns.cz  

  
 

 

 

                    

V Ledči nad Sázavou dne: 11.3.2020 

Vyřizuje: Lenka  Žáčková 
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Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na 

straně zaměstnavatele. 

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě 

mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy 

pečuje o dítě mladší 10 let.  

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. 

Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.  

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf. 

 

Za zřizovatele  

              

 

 

                  (elektronicky podepsal) 

             

     …..……………………… 

Ing. Zdeněk Tůma 

             starosta města 
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