
1 
 

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim 

se sídlem Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč                                                  IČO:  750 161 09 

        Tel.: 730 193 584, 731 557 456, e-mail:reditelna@zs-zdarec.cz, www.zs-zdarec.cz 

 

 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu MŠ platného od 1. 9. 2020, Č. j. ZŠ Ž 20/2020 
 

Dodatky platné v bodech č. 4, 10, 13, 15, 16 

 
4. Předávání dětí 

o V případě onemocnění žáka nemocí covid-19 jsou zákonní zástupci povinni 

neprodleně po zjištění tuto skutečnost nahlásit řediteli školy a zamezit tím dalšímu 

šíření nemoci. 

o Provoz školy se řídí doporučeními MŠMT (viz. Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19,,Manuál“ ze dne 17. 8.  2020), z 

tohoto důvodu rodiče nemohou školu kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do 

činnosti a nejsou zváni na významnější akce školy. Své děti předávají učitelce u 

vstupních dveří. Stejně tak jsou děti i předávány rodičům.  

- str. 3 

10.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí 

o neprodleně po vstupu do budovy školy jsou dětem dezinfikovány ruce dezinfekcí 

o další zvýšená hygienická a protiepidemiologická opatření platí pro děti v průběhu 

celého pobytu v mateřské škole i ve venkovních prostorech 

- str. 5 

13. Práva dětí 

Dítě předškolního věku má právo se distančně vzdělávat v případě, že škola 

poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

1. pokud je v důsledku krizových a mimořádných opatření například 

mimořádným opatřením KHS, plošným opatřením MZ ČR nebo z důvodu 

nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole více než 

polovině předškolních dětí 

2. pokud je více než polovina předškolních dětí nakažena Covid-19  

- str. 7 
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15. Práva a informovanost zákonných zástupců 

Dle Vyhlášky 107/2005 Sb. zákonu o školním stravování, § 3, má rodič právo 

vyzvednout oběd nemocného dítěte první den neplánované nepřítomnosti žáka. 

Rodiče si oběd vyzvedávají u vstupu do budovy školy, předán jim bude 

zaměstnancem školy ve školních jednorázových jídlonosičích. 

- str. 8 

16. Povinnosti zákonných zástupců 

o rodiče jsou povinni oznamovat škole změny údajů (telefon, email) do školní 

matriky (evidence dětí) 

o rodiče dítěte předškolního věku májí povinnost distančně vzdělávat svoje dítě 

v případě, že škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, a to pokud je 

v důsledku krizových a mimořádných opatření například mimořádným 

opatřením KHS, plošným opatřením MZ ČR nebo z  důvodu   nařízení     

karantény, znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole více než polovině 

předškolních dětí pokud je více než polovina předškolních dětí nakažena 

Covid-19 

- str. 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek platný od 1. 9. 2020 

Ve Žďárci u Skutče dne 28. 8. 2020   

Vypracovala Zuzana Čáslavská, zástupkyně ředitel školy  

Schválila Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy                                                                                     

                                                                                                                
 

 

 


