MĚSÍČNÍK

Obce Dolní Domaslavice
4/2020

▪ PŘÁNÍ K VELIKONOCŮM

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU

p. Gertruda LAŠOVÁ
p. Natálie PYŠKOVÁ
p. Helena JURCZAKOVÁ
p. Zita RYŠKOVÁ
p. Stanislav MATUSZEK
přejeme všem pevné zdraví do dalších let.

▪ SLOVO STAROSTY …

Vážení spoluobčané,
je to již více než jeden měsíc, kdy se objevily první případy virového
onemocnění COVID – 19, způsobené koronavirem SARS – CoV na území
České republiky. První opatření proti této epidemii stát přijal 3. 3. 2020
a 10. 3. 2020 bylo oznámeno, že od následujícího dne se zavírají školy. Jako
obec jsme ihned reagovali na výše uvedené skutečnosti. Po jednání s ředitelem
naší školy, došlo následně dne 13. 3. 2020 k přerušení provozu mateřské školy.
Díky dobrovolníkům se v naší obci začaly šít roušky. Na tomto základě bych
chtěl velice poděkovat všem dobrovolníkům, kteří naší obci začali tyto roušky
šít, potažmo občanům, darovat … Určitě zde nevyjmenuji všechny ty, kteří nám
pomohli, ale velký dík patří panu Kominkovi. Velký dík patří také
zaměstnancům naší školy, kdy pod vedením p. Pupalové pomáhaly šít roušky
p. Uhrová, p. Slížová, p. Turková, p. Průšová, p. Adamcová, p. Trnčíková,
p. Fojtíková. Rovněž bych chtěl poděkovat i dalším občanům naší obce –
p. Halatové a p. Jungové. Velkou oporu a pomoc jsme získali v naší občance
MVDr. Janě Kouřilové, která zajistila tolik potřebnou desinfekci, rukavice
a zařízení, které ničí veškeré virové zárodky a je umístěné na naší poště.
Ochranné prostředky jsme se snažili v co nejkratším termínu poskytnout té
nejvíce ohrožené skupině našich obyvatel – seniorům obce, kteří obdrželi
ropušky a desinfekci. Omlouvám se tímto všem dobrovolníkům, kteří zde nebyli
vyjmenováni.
V současné době provádíme výdej desinfekce přímo na obecním úřadě dle
stanovených pravidel.
Rovněž bych chtěl touto cestou požádat všechny naše občany, aby dodržovali
veškerá doporučení a pokyny státní správy. Za tímto účelem jsme zřídili i profil
obce na facebooku a záložku na internetových stránkách obce s názvem
„Aktuality - COVID – 19“.
Osobně bych si přál, aby pandemie v co nejkratším čase skončila a my se tak
mohli setkávat na různých obecních akcích.
Závěrem musím velice poděkovat všem zaměstnancům Obecního úřadu, kteří
v těchto těžkých chvílích den co den „nosí svou kůži na trh“, obětavě zůstávají
v práci i mimo pracovní dobu, a svým úsilím pomáhají VÁM VŠEM …

Děkuji a „smekám pomyslný klobouk“ – Oldo Kamaryte, Mirku Kramný,
Lucko Michlová, Ilono Oborná a Staňko Moravcová …
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ DESINFEKCE a ROUŠKY PRO OBČANY DOLNÍCH DOMASLAVIC

Vážení a milí spoluobčané,
do dnešního dne se podařilo rozdat přes
700 ks ochranných roušek (ať už
jednorázových
nebo
látkových).
Ochrannou roušku si můžete i nadále
vyzvednout během otevírací doby na Poště
Partner v budově Obecního úřadu Dolní
Domaslavice. Dále budeme postupovat
s ohledem na vývoj celé situace a
v souladu s dalšími nařízeními vlády.
Obci Dolní Domaslavice se dále podařilo zajistit desinfekci
Anti-COVID. Tato desinfekce bude rozdělena mezi občany
Dolních Domaslavic. Na jedno číslo popisné si bude možné
vyzvednout 400 ml desinfekce, a to v pracovní dny v budově
Obecního úřadu Dolní Domaslavice po předchozí telefonické
domluvě na tel.: 774 030 733 nebo 736 473 414. Prosíme, aby
zájemci měli s sebou nádobu, do které bude možné desinfekci vlít.
Mgr. D. Dudek
Starosta

▪ KOMPOSTÉRY

Obec Dolní Domaslavice v průběhu listopadu
a prosince 2019 dělala průzkum zájmu
o domácí kompostéry pro občany Dolních
Domaslavic. Zájem dle navrácených anketních
lístků byl velký. Tento průzkum byl tak časně
zrealizován proto, aby se obec mohla do výzvy
zapojit ihned po jejím vyhlášení. Obec Dolní
Domaslavice se tak rozhodla zapojit do výzvy
č. 122, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
specifický cíl: 3.1. – Prevence vzniku odpadů, kterou vyhlásilo Ministerstvo
životního prostředí.
Tímto chceme občany Dolních Domaslavic informovat o tom, že lhůta pro
podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2020 do 30. 7. 2020. Obec Dolní
Domaslavice podala tuto žádost mezi prvními. Po stanoveném termínu podávání
žádostí bude následně Ministerstvo životního prostředí žádosti vyhodnocovat.
Výsledek bychom se mohli dovědět v posledních čtvrtletí tohoto roku.
L. Michlová
▪ ZRUŠENÍ, POZASTAVENÍ, ODLOŽENÍ AKCÍ V OBCI

Tímto dáváme na vědomí, že se z důvodu aktuální situace a v souvislosti
s epidemií onemocnění COVID – 19 ruší tyto akce:
- Hafiáda 2020
- 18. 4. 2020 – Čistění zátopového pásma Žermanické přehrady v Dolní
Domaslavicích v rámci akce „Ukliďme svět. Ukliďme Česko.“.
Očkování psů proti vzteklině se dne 17. 4. 2020 odkládá. Termín „Dne obce
2020“, který se má konat 13. 6. 2020 se pozastavuje.
L. Michlová

▪ SVOZ KONTEJNERŮ

V minulém týdnu jsme zaznamenali stížnosti na nevyvezené kontejnery se
směsným komunálním odpadem. Důvodem nevyvezení bylo to, že se v několika
kontejnerech nacházela suť. Proto obecní pracovníci museli odpad z kontejnerů
přendat do popelnic a suť ručně „vyházet“. Tímto bychom Vás chtěli požádat,
abyste suť do kontejnerů nevhazovali a v případě, že někoho spatříte, informujte
Obecní úřad Dolní Domaslavice.
▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

Od 11. 3. 2020 je „Opatřením“ Ministerstva zdravotnictví zakázána osobní
přítomnost při vzdělávání nebo studiu. Týká se ZŠ, SŠ, VOŠ. Školní družina
není po dobu opatření v provozu. Školní jídelna neposkytuje stravování žákům.
Vaření pro cizí strávníky probíhá nadále s odběrem jídla pouze do vlastních
jídlonosičů. „Opatření“ platí do odvolání.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vzhledem k tomu, že v ZŠ je možno používat nástroje „distančního
vzdělávání“, probíhá výuka touto vzdálenou formou. Děkuji všem pedagogům
a rodičům, kteří přistupují k této situaci s pochopením a často v obtížných
podmínkách (vlastní zaměstnání, omezení v možnostech využití digitálních
technologií, připojení k internetu …) pomáhají dětem se vzděláváním.
6. 4. 2020 ověřovala ČŠI na naší škole - jaká je digitální podpora distanční
výuky, jak se daří zapojovat žáky do distančního vzdělávání, jaká je komunikace
učitelů, žáků a rodičů, využití on-line zdrojů, platforem a aplikací, jak probíhá
hodnocení žáků atd.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po projednání se zřizovatelem došlo 13. 3. 2020 v souladu s vyhláškou
č. 14/2005 Sb. (Vyhláška o předškolním vzdělávání), § 3, odst. 2, také
k přerušení provozu mateřské školy.
Po dodatečných úpravách v legislativě mohou rodiče využít nároku na ošetřovné
na dítě do 13 let po dobu uzavření školských zařízení z důvodu epidemie.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19
opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí
ve škole.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit,
pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného
zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým
podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit
dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem,
tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
Možnosti podání žádostí:
- ID schránky: 64mmcuh
- petrfikoczek@zsddomaslavice.cz
- na podatelně u Ing. Jany Svádové, případně
- schránka na škole na adresu Dolní Domaslavice 201, 739 38 Dolní
Domaslavice
Na webu školy www.zsddomaslavice.cz najdete v sekci Rodiče – ke stažení tyto
tiskopisy:
- Zápisní list, Žádost o přijetí k ZV 1. ročník, Žádost o odklad, Příloha
k odkladu školní docházky – lékař.
V době od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 je nutno podat vyplněný Zápisní list
a Žádost o přijetí k ZV.
V případě žádosti o odklad také do 30. 4. 2020 – Žádost o odklad a 2 přílohy
(doporučení od lékaře a doporučení z poradenského zařízení). Pokud ještě
nebudete mít doporučení, bude správní řízení přerušeno. K obnovení řízení
dojde po dodání doporučení.

Vzhledem k současné situaci se letos nebudou vydávat registrační čísla,
rozhodnutí obdržíte do datové schránky nebo na mailovou adresu, případně
poštou. Není nutno čekat na hromadné rozhodnutí.
ZÁPIS DO MŠ
OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou
schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním
případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit
dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem,
tedy od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.
Možnosti podání žádostí:
- ID schránky: 64mmcuh
- petrfikoczek@zsddomaslavice.cz
- podání na podatelně u Ing. Jany Svádové – určená místa ve
vestibulu školy
- schránka na škole na adresu Dolní Domaslavice 201, 739 38 Dolní
Domaslavice
Na webu školy www.zsddomaslavice.cz najdete v sekci Rodiče – ke stažení tyto
tiskopisy:
- Zápisní list, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Čestné
prohlášení k očkování.
V době od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 je nutno podat vyplněny tyto tiskopisy
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Zápisní list a Čestné

prohlášení o řádném očkování (netýká se těch, kteří přišli jen kvůli
kriteriálním bodům do dalšího období a také předškoláků) v případě, že nemáte
potvrzení od lékaře.
MŠMT vydalo 3. 4. „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021“, ve
kterém mimo jiné vyžaduje doložení očkovacího průkazu dítěte ke kontrole
ředitelem školy v porovnání s očkovacím kalendářem (v případě, že nedoložíte
lékařské potvrzení). Nepovažuji tento požadavek, že je v souladu se zákonnými
normami. Postačí čestné prohlášení.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které budou mít k 31. 8. 2020
pět let. Místo povinného předškolního vzdělávání může zákonný zástupce zvolit
individuální vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem
nového školního roku.
Registrační číslo bude zasláno e-mailem po podání výše uvedených tiskopisů.
Hromadné rozhodnutí bude vydáno do 30 dní od prvního dne období pro zápis
do předškolního zařízení.
Mgr. P. Fikoczek
ředitel ZŠ a MŠ D. Domaslavice
www.zsddomaslavice.cz

▪ JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

▪ BRKO 2020

▪ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - ZRUŠENO

Termín pro sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkupu papíru bude
nahrazen v co nejbližší době, jakmile se zmírní mimořádná opatření vydaná
v souvislosti s epidemií COVID – 19.
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