
Statutární město Pardubice určilo na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 

2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření, základní školu k výkonu nezbytné péče o děti ve 

věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, 

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci 

zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní 

pracovníci vykonávající činnosti  podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo 

nepedagogickými pracovníky určené školy neb o školského zařízení, a to bez ohledu na to, 

zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

 

Určeny jsou tyto příspěvkové organizace města: od středy 14.10.2020 od 6:30 hod. 

Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 

– kapacita 100 žáků, (lze zvýšit v případě potřeby na 120), 

Informace k umístění dětí rodiče získají na ZŠ  Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše na tel. č. 

774 900 754 a e-mailu d.svobodova@zspol3.cz  a f.nemec@zspol3.cz . 

https://www.zspol3.cz/2020/10/informace-pro-rodice-v-izs/  

Některé aspekty provozních záležitostí určené školy byly konzultovány s MUDr. 

Dagmar Švadlenkovou z Krajského hygienické stanice Pardubice: 

 

• Děti i žáci budou rozděleny do skupin 15 (dle usnesení Vlády ČR č. 1033 max. 30). 

• Provoz ve školách bude zajištěn od 6:30 do 16:30 hodin, přičemž pečující zaměstnanci se 

vystřídají ve dvou směnách. 

• Ráno při nástupu dětí do školy bude proveden ranní zdravotní filtr s měřením teploty. 

• Péči budou vykonávat z části zaměstnanci určených škol, z části budou doplněni 

zaměstnanci z ostatních příspěvkových organizací ve školství. Stejný postup bude v případě 

potřeby u provozních zaměstnanců. 

• Dětem i žákům v uvedených organizacích bude zajištěna strava a pitný režim. 

• Péče o děti ani stravné nebude rodičům účtováno.  

• Zákonní zástupci vyplní při příchodu do školy zjednodušený formulář.  

• Součástí formuláře bude prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a povinnost oznámit změnu. 

• Děti, žáci i zaměstnanci budou v zařízeních po celý den v roušce. 

• Informace k umístění dětí rodiče získají na ZŠ  Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše na tel. č. 

774 900 754 a e-mailu d.svobodova@zspol3.cz a f.nemec@zspol3.cz. 

Obracejte se všichni, prosím, na uvedené kontakty na ZŠ Npor.Eliáše. 
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