Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku?
Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spojena se dvěma svátky, které souvisejí s obnovou
přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký - na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek zemědělský,
který je spojen s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i zemědělce byl první jarní
úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života.
Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový
význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení
židovského národa z egyptského otroctví.
Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou
smrtí a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci lety:
láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není
konečnou stanicí života. Pouta, která brání našemu
životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme
nový život.
Proč jsou Velikonoce
nejvýznamnějším křesťanským svátkem ?
Protože je to svátek toho největšího tajemství
křesťanského života - tajemství Boží lásky, která se
projevuje v tom, že Ježíš Kristus jako Boží Syn pro
nás dává svůj život a tento život mu je vrácen ve
zcela nové podobě a v úplně jiné dimenzi. Z toho pro
nás plyne jistota, že Bůh má každou lidskou situaci v
ruce a pokud je člověk ochoten mu ji nabídnout, Bůh
ji může proměnit.
https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/velikonocev-otazkach

Velikonoce
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější
svátky ve velké části světa. Jsou to
svátky jara, které oslavují probouzení
přírody, její plodnost, naději a
lásku. Velikonoční zvyky a tradice se
lišily vesnici od vesnice a dřív
probíhaly během velikonoční ho
období, které trvalo šest neděl. Jejich
úkolem bylo zbavit se všeho starého,
očistit domácnost i tělo od chorob,
připravit se na znovuzrození přírody.

Původ velikonočních
svátků
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími
křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho
ukřižování. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – na neděli

následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další
neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26.
dubna.

Pašijový týden
Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má své pojmenování:
Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely
Škaredá (černá ) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to zůstalo každou středu v roce, v tento
den zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý,
zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači.
Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován. V některých městech se
hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se v těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a kopat
na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy, pekly se
mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se vajíčka.
Velikonoční
neděle (Boží hod
velikonoční) je
největším svátkem
celého liturgického
roku. Jedly se
pokrmy posvěcené
v kostele a každý,
kdo do domácnosti
přišel, musel být
takovým jídlem
obdarován.
Velikonoční
(Červené) pondělí
je dnes
nejoblíbenějším
dnem hlavně mužů.
V tento den se mělo
darovat červené
vejce a dívka měla
být vyšlehána, aby
byla celý rok zdravá.
Zdroj: http://svatky.centrum.cz/clanek/velikonoce/60/,
http://www.christnet.eu/zpravy/29042/kvetnou_nedeli_zacina_pasijovy_tyden_pa.url, https://primanapady.cz/clanek2269-pasijovy-tyden-od-modreho-pondeli-k-velikonocum

Zelený Čtvrtek
Zelený čtvrtek je podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle) a předvečer
velikonočního tridua. Přívlastek zelený vznikl podle některých teorií zkomolením původního německého
názvu Greindonnerstag-(lkavý čtvrtek), (lkavý-plačící) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek).
Historie: Podle historických pramenů byl Zelený čtvrtek velice významným dnem. Po Ježíšově příchodu do
Jeruzaléma a Jidášově zradě o Škaredé středě se v tento den staly hned dvě důležité události. Tou první byla
Ježíšova poslední večeře. Jednalo se o takzvanou eucharistii, což je poděkování Bohu. Kristus chtěl při této
příležitosti shrnout svůj dosavadní život a vyzval své učedníky, aby pokračovali v jeho stopách a pořádali mše.

Při večeři Ježíš posvětil víno a chléb a řekl, že chléb je jeho tělo a víno jeho krev. Pohár vína společně s
chlebem pak podal svým učedníkům. Těm také při poslední večeři umyl nohy. Druhou událostí Zeleného
čtvrtka bylo Ježíšovo zajetí, před nímž se ještě stihl pomodlit v Getsemanské zahradě.
Jaké se podává hlavní jídlo na Zelený čtvrtek? Hlavně zelené. Oblíbené jsou zelené jarní byliny, například
kopřivy, špenát, pažitka a podobně. Z kopřiv se na Zelený čtvrtek peče velikonoční nádivka. Vaří se také zelené
polévky. Recepty na Zelený čtvrtek se tak točí hlavně kolem bylinkových pokrmů, jelikož bylinky mají přinést
člověku zdraví po celý rok.
Tím ale světské zvyky
nekončí. Tradice se v
minulosti lišily v
různých regionech,
někde například bylo
zvykem, že se po vsi
honil chlapec
převlečený za Jidáše a
ostatní děti na něj
pokřikovaly a
rámusily mu kolem
hlavy řehtačkami. V
tento den také
naposledy doznívají
kostelní zvony, které
tak symbolicky
přecházejí do Říma.
Znovu se zase ozvou až o Bílé sobotě.
Čerpáno: https://www.ceskevelikonoce.cz/zeleny-ctvrtek/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_%C4%8Dtvrtek Kronichová
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Sabina

Pranostika
Duben, ještě tam budem.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Na mokrý duben – suchý červen.

Velký pátek
Velký pátek je součástí
tzv. svatého týdne
během velikonoc, kdy
byl podle křesťanské
tradice v tento den
ukřižován Ježíš
Kristus. V České
republice je od roku
2016 novým státním
svátkem a jeho termín
připadá na období od
20. března do 23.
dubna.
Jako den pracovního
klidu se Velký pátek
slaví asi ve čtyřiceti
státech světa, například v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Německu, Spojeném království nebo na
Slovensku. V české republice byl Velký pátek slaven jako státní svátek do 50. let 20. století.

Po roce 1989 započaly snahy o jeho obnovení, přičemž tyto snahy se periodicky objevovaly vždy
během Velikonoc. Kromě KDU-ČSL usilovali o obnovu Velkého pátku jako dne pracovního volna
mimo jiné senátoři Martin Mejstřík,
Soňa Paukrtová a Jaromír Štětina.
2.dubna 2015 podpořil tento návrh
předseda vlády Bohuslav Sobotka a
dne 21. října 2015 schválila
Poslanecká sněmovna novelu zákona
o státních svátcích, jež nově
zahrnoval Velký pátek. Dovršení
těchto snah pak došlo 2. prosince
téhož roku, kdy o jediný hlas prošla
novela schvalovacím procesem v
Senátu a 11. prosince ji podepsal
prezident České Republiky. Během
Velkého pátku jsou hrány tzv.
Pašijové hry podle sv. Jana.
Vrcholem obřadů je uctívání kříže.

Eucharistie se v tento den neslaví. Podává se však svaté přijímání (z hostií, jež byly proměněny na
Zelený čtvrtek). Na Velký pátek se papež modlí Křížovou cestu v římském Koloseu. Pravoslavní též
eucharistii neslaví, ale třikrát se během dne scházejí k modlitbě. Velký pátek je jedním ze dnů přísného
půstu. Zvláštní bohoslužby se konají i v protestantských církvích.
Redaktor: Tonda Strauss

zdroj: Svátky Centrum.cz

INFORMACE PRO RODIČE
NA DOBU PRACÍ VE ŠKOLE A V AREÁLU ŠKOLY
OD 1. 6. 2020 – DO 7. 9. 2020
1. Radní schválili změnu v organizaci školního roku 2019/2020 a 2020/21 na 15. ZŠ v ulici J. A.
Komenského. Důvodem je rekonstrukce budov školy, která se bude týkat zateplení, výměny oken,
rekuperace a rekonstrukce střechy po dobu 6 měsíců.
Zápis 22. schůze Rady města Mostu konané dne 13. 2. 2020
Usnesení č. RmM/1306/22/2020 a rozhodnutí MŠMT.
Od 15. června 2020 do 19. června 2020 – čerpání ředitelského volna. (podle § 24 odst. 2 zák. č 561/2004
Sb. Školského zákona.)
Od 22. června 2020 do 30. června 2020 – volné dny pro žáky (podle § 24 odst. 3 zák. č 561/2004 Sb.
Školského zákona.)
2. Činnost z pavilonu MVD se ŠD a TV bude přesunuta do pavilonu 1. stupně U11. Školní družina bude
zajišťovat provoz ve třídách.
Školní klub bude přesunut do sborovny nebo na 1. stupeň.
Činnost školní knihovny bude ukončena, knihy odevzdat do úterý 19. května 2020.
Dílny budou po celou dobu mimo provoz.
Zájmové kroužky budou ukončeny k 29. květnu 2020.
Činnost v pavilonu MVD bude ukončena 29. května 2020.
1.K / KOS (přípravka) – činnost přesunuta zejména mimo budovu školy a do pavilonu U11. Děti budou
sdílet šatnu s 1. tř..
3. Vyučování ve školním roce 2019/2020 končí 12. června 2020 – rozdáním vysvědčení.
11. června 2020 16:00 bude slavnostní vyřazení vycházejících žáků v atriu školy.
4. Od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude zajištěn omezený náhradní provoz školy. Třídní učitelé zjistí
jmenovitý zájem rodičů o tuto možnost a předají požadavky ředitelce školy.
5. Od 1. 9. 2020 do 4. 9. 2020 bude celá budova školy mimo provoz z důvodů ředitelského volna. Nebude
zajištěn náhradní provoz.
6. Školní jídelna ukončí svou činnost ve školním roce 2019/2020 dne 12. června 2020. Znovu začne vařit
7. září 2020.
7. Vjezd do areálu školy bude v režimu omezení od 1. 6. 2020 do 7. 9. 2020. Parkování bude možné mimo
areál školy.
8. Tělesná výchova bude od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 v omezeném režimu pouze v budově školy či vycházka
do okolí školy.
9. Přístup na školní hřiště a jeho provoz bude po celou dobu rekonstrukce omezen.
Dotazy na skola@mostzs15.cz či +420 603 839 532

KYBERŠIKANA
Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických medií, jako
je internet a mobilní telefony, které
slouží k agresivnímu a záměrnému
poškození uživatele těchto médií.
Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i
kyberšikana opakované chování a
nepoměr sil mezi agresorem a
obětí. Mezi další kritéria, která
identifikují kyberšikanu, patří fakt, že
oběť vnímá to, co se děje, jako
nepříjemné a ubližující. Kyberšikana
však může být způsobena také
neúmyslně - nevhodný žert se např. vymkne kontrole a může se rozvinout do podoby intenzivní kyberšikany.
Pár druhů kyberšikany které asi neznáte:

Sexting
Jde o zasílání textů, fotografií a videí se sexuální tematikou prostřednictvím elektronických médií. Tyto
materiály pak často končí na internetu a můžou mít pro oběť fatální důsledky, jelikož jsou často použity jako
prostředek k vydírání. Některé případy mohou skončit až smrtí oběti. Útočník se v případě, že je oběť mladší 18
let, dopouští trestné činnosti v oblasti šíření dětské pornografie. Podrobný výzkum sextingu u české populace v
České republice zrealizoval v roce 2017 tým projektu E-Bezpečí pod názvem Sexting a rizikové chování
českých dětí v kyberprostoru.

Happy Slapping
Jedná se o celkem novou „zábavu“ mladých lidí, která vznikla
v Británii. Spočívá v tom, že agresor si vybere oběť a následně
ji fyzicky napadne (zfackuje) a celé se to nahrává na mobilní
telefon. Poté je nahrávka zveřejněna na internetu. V této době
happy slapping neobsahuje jen fackování, ale už i závažnější
útoky za hranicí zákona a i svlékání oběti. Zveřejnění a šíření
těchto videí vedlo v některých případech až k sebevraždě oběti.

Kyberšikana zaměřená na učitele:
Specifickou formu kyberšikany tvoří kyberšikana cílená na učitele. Ta má
celou řadu podob společných s kyberšikanou cílenou na děti, zahrnuje však
nové formy agrese, ke kterým patří prankování učitelů v online prostředí,
kyberbaiting, agresivní hodnocení učitelů prostřednictvím online www stránek
apod. Podrobnosti o výskytu kyberšikany u českých učitelů mapuje
např. Národní výzkum kyberšikany učitelů (2016)
Vypracoval: Redaktorka Sabina Kronichova 9.A.

Den země
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně
koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny
Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti,
21. března, a oslavovali příchod jara. V moderním pojetí
jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na
dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení
tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John
McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne
Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První
Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku.
Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako
ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově o.
Kampaň s tímto svátkem spojená si klade za cíl přenést
otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit
energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat
obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas
zejména mezi studenty.
OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek
světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více
jak 193 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na
celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
Matěj Glaser, zdroj http://www.enviweb.cz/

Mezinárodní den boje spisovatelů za
mír
Den 2. březen byl vyhlášený jako Den boje spisovatelů za mír, a to
Mezinárodním sdružením PEN klubů. Stalo se tak v červenci roku
1984. Z názvu Mezinárodního dne boje spisovatelů za mír vyplývají i
události a jeho činy. Tento den má za úkol informovat a prosazovat
svobodu slova, která stále v mnoha zemích není a mnozí lidé jsou za
svá slova trestáni.

Mezinárodní den boje spisovatelů
za mír a svoboda slova
Navíc je nutné si uvědomit, že to, čemu dnes v našich civilizovaných zemích říkáme svoboda slova, a co
považujeme za svobodu slova, již dávno svobodou slova není. Komu nesmazali nevinný komentář na sociální
síti, jako by nebyl. V některých státech se nevhodné poznámky trestají až smrtí. U nás se už zase mnohdy
nesmyslně pokutuje. Den spisovatelů za mír vyhlásil PEN klub, který je známou mezinárodní organizaci
sdružující spisovatele, tedy lidí, kteří bojují za mír svým perem. Klub se zasazuje o svobodu slova spisovatelů
celého světa. V tento den připomínáme široké veřejnosti důležitost svobody slova a prosazování jej v mnoha
zemích, kde nejsou samozřejmou součástí tzv. demokratických režimů.
Matěj Glaser, zdroj - www.individualita.com

Vývoj událostí v čase
V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví
systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci
a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světová zdravotnická organizace (WHO).
Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou
průběžně aktualizovány.
Ve čtvrtek 19. března 2020 přijala vláda mimořádné opatření, kterým změnila čas vyhrazený
seniorům pro nakupování potravin a změnila časovou platnost vyplácení ošetřovného pro rodiče.
Nová opatření




Od 20. března 2020 od 00.00 hod. je nově zakázána všem osobám přítomnost
ve vybraných maloobchodních prodejnách v čase mezi 7.00 a 9.00 hod. s výjimkou osob nad
65 let a osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P starší 50 let
Dále dojde ke změně časové platnosti vyplácení ošetřovného, a to na dobu, po kterou bude
zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na
13 let. Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma
pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již ošetřovné
čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat. Finanční příspěvek byl schválen i pro osoby
samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti.



Od 20. března 2020 platí další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje
služeb, který se nově nevztahuje na činnost realitních kanceláří a služeb účetních a
daňových poradců.



Od 21. března 2020 budou tzv. pendleři muset nově při překračování hranic předložit
speciální, k tomu určený dokument, tzv. knížku přeshraničního pracovníka, který při
odjezdu i návratu potvrdí policie a bude sloužit k prokazování četnosti a pravidelnosti
překračování hranice. Formulář je ke stažení na webových stránkách Ministerstva
vnitra a k dispozici jej budou mít i policisté na hranicích.

Ve středu 18. března 2020 vláda přijala další mimořádná opatření v rámci boje proti šíření
koronaviru SARS CoV-2. Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům
čas pro nakupování potravin. Dle těchto nařízení došlo také k omezení 39 dálkových vlakových linek
Českých drah, a.s.
Nová opatření:




Od 19. března 2020 od 00.00 hod. se dle usnesení vlády zakazuje všem osobám pohyb a
pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.
Od 19. března 2020 od 00.00 hod. je zakázána všem osobám přítomnost ve vybraných
maloobchodních prodejnách v čase mezi 10.00 a 12.00 hod. s výjimkou osob nad 65 let.
Od 19. března 2020 od 00.00 hod je tzv. ,,pendlerům“ nařízen omezený pohyb na území
ČR, a to pouze na nezbytně nutné potřeby s výjimkou:
o nezbytné cesty za rodinou či osobami blízkými
o cesty nutné k zajištění potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská
výpomoc)
o pohyb v přírodě

o

cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí

Dále ministr zdravotnictví zrušil výjimku ze zákazu návštěv ze zdravotnických zařízení pro otce,
kteří chtějí být doprovodem u porodu. Nadále platí výjimka pro návštěvy nezletilých pacientů.
Je tedy nadále přípustné, aby otec navštívil novorozené dítě. Je samozřejmé, že nemocnice má
právo nastavit pro tyto návštěvy určitý hygienický režim. Platné výjimky najdete v mimořádném
opatření MZ ČR.
V úterý 17. března 2020 vláda schválila návrh nařízení o zákazu distribuce léčiv v souvislosti
s epidemií viru SARS-CoV-2. Osoby, které nakoupily léčivě je momentálně nesmějí přeprodávat do
zahraničí.
V pondělí 16. března 2020 byly dle usnesení vlády ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje
služeb v provozovnách vyjmuty textilní galanterie a prodej textilního materiálu. Dále vláda schválila
záruku COVID na podporu podnikatelů a živnostníků, a v neposlední řadě nařídila starostům obcí
zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů
potravin a léků. Seniorům vláda doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo
svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné
zdravotní péče. Více k rozhodnutím vlády 16. 3. na stránkách ÚV ČR.
V neděli 15. března 2020 vláda rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS
CoV-2 o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno
vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž
opětovné zavedení ostrahy hranic.
Nová opatření:





Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na
území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za
rodinou a dalších nezbytných cest.
Od 16. března 2020 platí zákaz vstupu do České republiky pro všechny cizince bez
trvalého či přechodného pobytu v délce nad 90 dní.
Od 16. března 2020 se občanům České republiky a cizincům s trvalým či přechodným
pobytem v délce nad 90 dní zakazuje vycestovat z České republiky.

V sobotu 14. března 2020 vláda přijala krizové opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru
v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin se uzavírají
veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a
výdejen
zdravotnických
prostředků,
paliv
a
pohonných
hmot
a
dalších.
Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb
s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a
stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení.
Souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu
V pátek 13. března 2020 vláda na mimořádném jednání přijala další mimořádná
opatření k prevenci šíření koronaviru, do karantény musí všichni přijíždějící z rizikových zemí. Čeští
občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí 16. března až na výjimky opustit
republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz pro cizince, kteří by chtěli přijet do České
republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý přechodný pobyt. Informace k cestování najdete také na
stránkách Ministerstva
vnitra
ČR.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému
opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby. Rady a doporučení pro domácí karanténu najdete na
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.
Ve čtvrtek 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav na celém území ČR.
Nouzový stav začal platit od 14:00 dne 12. března 2020. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel.
Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném
rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav může
trvat až 30 dnů, se souhlasem Sněmovny i déle. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
byla vládou ČR vydána nová mimořádná opatření.
V úterý 10. března 2020 opět zasedala Bezpečnostní rada státu. Bylo rozhodnuto o přijetí
dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly
všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob a také byla zakázaná osobní účast na
výuce na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Dále bylo vydáno
další mimořádné opatření, které nařizuje všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření
ze dne 7. března 2020 o povinné karanténě, po překročení státní hranice České republiky strpět
provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. Současně se nařizuje všem lidem, u kterých
byly zjištěny příznaky, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům.
V pondělí 9. března 2020 zasedala Bezpečností rada státu. Ministerstvo zdravotnictví následně na
základě průběžného vyhodnocení situace vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od
10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb
zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům, pacientům
s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro
pacienty v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Rovněž byla od 7 hodin ráno ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy spuštěná akce
„Corona“ na hranicích České republiky, kde se začaly rozdávat informační letáky o koronaviru ve 4
jazycích a probíhá zde měření teploty cestujících. Distribuce letáků byla zajištěna rovněž ve
vlakových spojích.
V neděli 8. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, které se týká
nařizování karantény pro kontakty nakažených osob. Jednotlivé karantény pro kontakty nakažených
osob budou nově na dálku rozhodovat praktičtí lékaři. Hygienické stanice budou hlásit praktickým
lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými
pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.
Ve čtvrtek 5. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se
účinností od čtvrtka 5. března 2020 do odvolání zakazuje všem osobám, s výjimkou výrobců,
vyvážet z území České republiky všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou,
s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu.
Ve středu 4. března 2020 opět zasedala Bezpečností rada státu a Ministerstvo zdravotnictví
následně přijalo mimořádné opatření, kterým všem pořadatelům hromadných akcí na území ČR
s předpokládanou účastí nad 5000 osob denně nařizuje oznámit takové akce místně příslušné krajské
hygienické stanici.
V úterý 3. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterýms účinností
od středy 4. března 2020 do odvolání zakazuje vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo Českou
republiku, a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného
zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.

V pondělí 2. března 2020 zasedala Bezpečností rada státu. Ta s platností od 5. března na dobu 14
dnů pozastavila letecká spojení s oblastmi v severní Itálii a v Jižní Koreji. Na základě tohoto
rozhodnutí vydal ministr zdravotnictví příslušná ochranná opatření: pozastavení letů ze severní Itálie
a pozastavení letů z Jižní Koreje. Bezpečností rada státu také rozhodla, že závod Světového poháru
v biatlonu v Novém Městě na Moravě ve dnech 5. – 8. března 2020 bude bez účasti diváků
– ochranné opatření k této sportovní akci.
V neděli 1. března 2020 oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzení prvních třech
případů nákazou COVID-19 v České republice. Všichni tři pacienti, dva Češi a jedna studentka
americké národnosti, byli izolováni na infekčním oddělení Nemocnice Na Bulovce. Zdravotní stav
všech hospitalizovaných byl uspkojivý, průběh infekce v době jejich hospitalizace mírný.
Ve čtvrtek 27. února 2020 svolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zasedání Ústřední
epidemiologické komise. Ta projednala aktuální vývoj ohledně onemocnění koronaviru v Evropě a
připravenost ČR na možné rozšíření nákazy na její území. V závěru jednání ministr vyzval orgány
státní správy, aby bezodkladně rozpracovaly Typový plán, který je určen pro mimořádné situace.
Ve středu 26. února 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k aktuální epidemiologické
situaci doporučení cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech
Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu
sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění
(především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).
V úterý 25. února 2020 jednalo rozšířené předsednictvo Bezpečnostní rady státu, která kvůli
koronaviru nedoporučuje cesty do Lombardie a Benátska v Itálii. Lidé by měli zvážit, zda vůbec
jezdit do ciziny.
V pondělí 24. února 2020 se po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyjádřil
k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru v Itálii. Na čtvrtek 27. února svolal ministr Ústřední
epidemiologickou komisi. Nevyloučil také případná další opatření v případě, že by se Itálii nedařilo
šíření viru zastavit. ČR také posiluje státní hmotné rezervy zdravotnického materiálu.
Ve čtvrtek 13. února 2020 se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zúčastnil mimořádného jednání
ministrů zdravotnictví v Bruselu v souvislosti s šířením koronaviru v Evropě. Ministr vyzdvihl
zodpovědný přístup ČR, která od konce ledna přijala opatření odpovídající jak doporučením WHO,
tak i úzké komunikaci mezi státy EU. Zdůraznil také nutnost soběstačnosti Evropy ve výrobě léků.
V pátek 7. února 2020 vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako místně a věcně
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, v zájmu předběžné opatrnosti, celkem 31
vysokým školám v Praze plošné nařízení k plnění mimořádných opatření při nebezpečí vzniku
epidemie.
V pondělí 3. února 2020 podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ochranné opatření, kterým
se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna
mezinárodní letiště v České republice.
V pátek 31. ledna 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ochranné opatření, kterým nařídilo
dalším čtyřem letištím v ČR poskytovat cestujícím v souvislosti s hrozící nákazou koronavirem
relevantní informace, které vydal Státní zdravotní ústav.

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se vzápětí po tom, co WHO vyhlásilo tzv. globální stav nouze
Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo v tiskové zprávě k dalším plánovaným krokům.
V pondělí 27. ledna 2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví nařízeno ochranné opatření, které se
vztahuje na pracovníky Letiště Václava Havla Praha.
V neděli 26. ledna 2020 byla svolána mimořádná tisková konference na Letišti Václava Havla
Praha, které se zúčastnili všichni odborníci, kteří se podílí na ochraně obyvatel ČR v souvislosti
s koronavirem. Před samotným zahájením tiskové konference byla společně řešena otázka
bezpečnosti občanů ČR a přijatá opatření. Videozáznam tiskové konference je k dispozici na
YouTube kanále MZ ČR.
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/
Domácí karanténa
Svoji domácí práci začnu tím, co bych do sebe nikdy neřekla a nikdy bych nečekala, že to nikdy vyslovím, ale
do školy se těším a chybí mi.
Své chvíle zavřené doma trávím tím , že ráno vstanu obstaráme s maminkou mojí babičku, která je po rakovině
plic, a velice se o ní bojíme. Takže nákupy, léky a její úklid vše je na nás. Babičce jsme ušily i roušku protože jí
nechceme ohrozit ani my a nosíme jí i když jsme u ní .
Většinou kolem 15 hodiny mě a mému bratrovi mamka rozdá úkoly, které nám škola zadala, děláme 2-3 denně.
Máme i rozečtenou knížku kde se se svými sourozenci střídáme ve čtení.
Pak máme volno, většinou si zahrajeme nějaký společenský hry. A ve 20 hodin chodíme tleskat na balkon.
Poté nás mamka vezme chvilku ven mimo lidi, abychom si zaběhali a trošku se protáhli, hrajeme i míčové hry
nikdy to netrvá déle jak 30 min
A konečně máme volnou zábavu kdy nastává koukání na tv, nebo mobilní telefon.

Markéta Mráčková 8.A
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Můj den v krizové situaci kvůli korona viru
Můj den v krizové situaci začíná, když se vzbudím. Když se vzbudím tak chvíli koukám na TV a nasnídám se. Poté, co se
vzbudí i ostatní, začínám se učit a dělat úkoly do školy. Úkoly do školy dělám do odpoledne a poté už mám volný čas, jako
když chodím do školy. V tomto volném čase si čtu, hraju si, tvořím z kartonu, sleduji videa v telefonu. Večer se někdy
dívám s rodiči na film. Spát chodím později než v běžný školní den.
Redaktor: Tadeáš Kunc

