Dodatek č.1:
ke Školnímu řádu mateřské školy 2021 Č.j. :153/21
– doba účinnosti od 1.9.2021 do 31.8.2022 úprava vzhledem k opatřením Covid-19
Č.j.: 153/21/1

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými
pracovníky

I.

Práva dětí:


na opakovanou edukaci ze strany školy, v rovině prevence šíření infekčních chorob a
dodržování pravidel osobní hygieny;



na vytváření prostředí ze strany mateřské školy, pro dodržování zásad hygieny;



na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se v rámci možností
mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy hygienická opatření a požadavky
na zákonné zástupce dětí;



na ochranu zdraví a bezpečí;

Povinnosti dětí:


dodržovat zásady osobní hygieny;

Komentář: V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je
mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.


respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky, ani psychicky
nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity;



účastnit se v situacích vyplývající z platných právních předpisů a nařízení tzv. distanční
formy výuky.

Komentář: Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny dětí jedné třídy. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí
třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské
školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Povinnost se týká dětí plnící povinné předškolní
vzdělávání!
Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo
zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi.
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak
50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají v mateřské škole,
běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje
obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné ve škole, např. z důvodu nemoci.

Komentář: Pokyny k pohybu zákonného zástupce v budově školy specifikuji pravidelně,
aktualizované pokyny, které jsou umístěny na vchodových dveřích budovy.
Povinnosti zákonných zástupců (jsou platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

Komentář: V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je
mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění,
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte,
zákonného zástupce či zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou
projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro
děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel
pracovnělékařských služeb). Škola lékaře ani orgán státního zdravotního dozoru nekontaktuje!
Komentář: Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled
zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 ZOVZ). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně
vyzvednout.
V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.
Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:
Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy:







Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské
školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy
a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v
kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být
izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě
neprodleně vyzvednout.
Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je neprodleně
nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní
zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.
Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.
Škola zohledňuje režimové požadavky nařízením Ministerstva zdravotnictví a Krajské
hygienické stanice.



Stravování je zajištěno třikrát denně, škola má výdejnu (přesnídávky, obědy i svačiny).
Stravování podle doporučení manuálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy musí
probíhat v oddělených skupinách, děti nesmí samostatně manipulovat s jídlem, ani jídelními
potřebami.

Úplata za předškolní vzdělávání – školné a stravné
Komentář: Pokud je dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o
omluvenou absenci a úplata se hradí. Pokud dojde k uzavření mateřské školy vlivem nařízení
Ministerstva zdravotnictví či příslušnou Krajskou hygienickou stanicí stanoví ředitelka školy
maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka
omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola
poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

2. Práva a povinnosti mateřské školy


Mezi základní povinnosti mateřské školy patří zejména povinnost zajistit kvalitní výchovněvzdělávací proces o dítě pod vedením kvalifikovaných pedagogů a zajistit optimální
podmínky pro to, aby vzdělávací proces mohl probíhat.



Mateřská škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.



Mateřské školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny
zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona
o ochraně veřejného zdraví).



Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole
více než poloviny dětí jedné třídy.



Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení
konkrétní mateřské školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy.
Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty,
on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line
výuky.



K dalším povinnostem mateřské školy patří povinnost vytvářet podmínky odpovídajícího
personálního obsazení, prostorového zajištění, hygienických podmínek odpovídajících
hygienickým a dalším předpisům. Škola je povinna individuálním přístupem a pomocí
přispívat k všestrannému rozvoji dítěte.



Škola si vyhrazuje především právo rozhodnout o umístění resp. přeřazení dítěte do jedné ze
svých tříd za současného splnění ostatních zákonných náležitostí.

3. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí


Při vzdělávání dětí dodržuje učitel/ka pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci,
které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Dodatek Školního

řádu vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, celoplošných nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky,
lokálních nařízení příslušné Krajské hygienické stanice, manuálem Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy, případně nařízeními Vlády České republiky.
V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace je nutné sledovat informace o změnách
organizace a provozu mateřské školy: na webu školy : www.mskolovec.cz a na nástěnkách
v šatnách dětí
Tento dodatek č.1 Školního řádu Č.j.: byl zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), zákonem č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) a metodickým
doporučením Ministerstva mládeže a tělovýchovy.
Nabývá účinnosti dne 1.9.2021 a je účinný do 31.8.2022
Zpracovala : Helena Moudrá
Dne: 27.8.2021

