
Aktualizované informace k 17.9.2020 

Informace pro rodiče, jak bude škola postupovat, v případě, že: 

1) Žák bude mít příznaky infekčního onemocnění při příchodu do školy 

 

 -žák nebude vpuštěn do budovy školy, pokud je s ním zákonný zástupce.  

 -pokud není přítomen zákonný zástupce, škola mu informaci hned oznámí, ten si ho 

musí co nejdříve vyzvednout. Do té doby bude žák v izolaci. 

 

2) V případě, že se vyskytnou obtíže během přítomnosti žáka ve škole, bude izolován. 

Současně bude informován zákonný zástupce žáka, aby ho ihned vyzvedl ze školy. 

!Vzhledem k potvrzenému výskytu COVID 19 v naší škole, se karanténa týká okruhu osob, 

které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 

protiepidemického šetření. 

V případě, že bude nařízená karanténa nebo opatřeními MZd znemožněna osobní 

přítomnost žáků ve škole, mohou nastat následující situace: 

1: Prezenční výuka: Pokud karanténa nebude stanovena u více než 50%  žáků konkrétní 

třídy, probíhá vyučování běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat 

vzdělávání distančním způsobem. Žákům v karanténě bude zasílat úkoly elektronicky. 

Žáci se budou zapojovat dobrovolně s ohledem na svůj zdravotní stav. 

 

2: Smíšená výuka: V případě, že se karanténa týká více než 50% žáků konkrétní třídy, 

škola bude vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce distančním 

způsobem.  Ostatní žáci dále pokračují v prezenčním vzdělávání. 

 

3:Distanční výuka: Pokud je opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána 

přítomnost žáků ve škole celé jedné třídy, škola bude této třídě poskytovat vzdělávání 

výhradně distančním způsobem. Ostatní ve škole se budou vzdělávat prezenčním 

způsobem. 

Pokud je zakázána přítomnost všech žáků ve škole, přechází na distanční výuku celá 

škola. Tato výuka bude přizpůsobena individuálním podmínkám žáků a současně 

personálním a technickým možnostem školy. Distanční výuka je pro žáky povinná. Je 

vhodné, aby si žáci ve škole nenechávali učební pomůcky. 

                                                                   

                                                                                             Mgr.Marie Maštálková 

 

Aktualizované informace k 15.9. 

Od 15.9. se do odvolání ruší dovoz dětí do školy školkobusem z epidemiologických důvodů. 

Aktualizované informace k 14.9. 



Od 14.9. zavádím povinnost nosit roušku pro žáky nejen ve společných prostorách budov 

základní školy, ŠD a školní jídelny, ale i během vyučování ve třídách. Dětem můžeme 

poskytnout jednorázové roušky v případě, že by neměly vlastní. Do školy si budou nosit 

každý den 2ks roušek a igelitové sáčky na jejich odložení. Pro učitele  i nadále platí povinnost 

používat během vyučování a pobytu ve společných prostorách respirátory FFP2, pro 

provozní zaměstnance pak rouška nebo respirátor.  

                                                                                                                      Mgr. Marie Maštálková 

Aktualizované informace k 10.9. 

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od čtvrtka 10. 9. 2020 zavádí povinné 
nošení roušek ve společných prostorách škol.  
Do budov základní školy mohou vstoupit  pouze osoby doprovázející děti. Vpuštěny budou 
pouze při použití roušky nebo respirátoru. Během pobytu ve třídách děti roušky nosit 
nemusí. Učitelé budou nosit respirátory FFP2  i během vyučování ve třídách. Žáci  přesto 
budou u sebe mít alespoň 1 roušku a igelitový sáček na její odložení.  
Opatření platí do odvolání.  
                                                                                                                        Mgr. Marie Maštálková 
  
 

Aktualizované informace k 6.9. 

Od 7.9.2020 nařizuji všem pedagogickým pracovníkům školy nosit během vyučování ve 

třídách, ve školní družině  i ve všech společných prostorách školy roušky nebo respirátory 

FFP2.Pravidlo nošení roušek  platí i pro všechny provozní zaměstnance. 

                                                                                                                             Mgr. Marie Maštálková 

                                                                                                                                    ředitelka školy 

                                                                                                                                

Na základě metodiky PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
VZHLEDEM KE COVID 19 vydané MŠMT stanovuji pravidla provozu ZŠ Dolní Město takto: 
1.  Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

(s  výjimkou prvního školního týdne). U vchodu do každé budovy převezme dítě pedagogický 

pracovník a po dezinfekci rukou ho odvede do třídy. 

2. Žáci ani pedagogové nejsou  povinni v průběhu pobytu ve škole, školní družině nebo školní 

jídelně nosit roušky. Situace se může změnit dle aktualizovaného semaforu. 

3.  Žáci dodržují stanovená hygienická pravidla, ve všech třídách jsou umístěny rozprašovače 

s dezinfekcí. 

4.  Vyučující nemají povinnost měřit teplotu žákům ani zjišťovat či posuzovat jejich zdravotní 

stav, pouze budou věnovat zvýšenou pozornost žákům, u kterých by byly viditelné příznaky 

infekčního onemocnění. V tomto případě bude žákovi přeměřena teplota bezdotykovým 

teploměrem a žák bude izolován  od ostatních žáků v místnosti k tomu vyhrazené. Vyučující 



tomuto žákovi zajistí zakrytí úst a nosu rouškou. Neprodleně bude kontaktován zákonný 

zástupce žáka. Zákonný zástupce je povinen žáka vyzvednout ze školy co nejdříve.  

5. Školní družina bude fungovat  běžným způsobem. Zákonní zástupci musí v případě 

přihlášení dítěte do ŠD vzít na vědomí, že dítě se bude vzdělávat ve smíšené skupině žáků. Je 

nutné při přihlášení podepsat souhlas s umístěním dítěte do ŠD za stanovených podmínek. 

6. Při uzavření třídy / školy mají žáci povinnost se vzdělávat distančně. 

7. Dokud nebude stanoveno jinak, školáky bude do školy dovážet i nadále školkobus. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Další informace pro rodiče: 

Hrazení obědů bude probíhat jako dosud, tedy bankovním převodem. Platby je třeba přesně 

dodržovat dle instrukcí, které obdržíte.  Neposílejte platby navíc nebo předem, pouze po 

výzvě!  

Všechny zákonné zástupce prosíme, aby věnovali pozornost všem dokumentům, které 

budeme zveřejňovat na webových stránkách, nebo které žáci přinesou domů k podpisu.  

Veškeré  dotazy k provozu školy směřujte na emailovou adresu :  reditelka@zsdolnimesto.cz 

                                                                                                                             Mgr. Marie Maštálková 
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