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ŠKOLNÍ ŘÁD
DODATEK č. 2 -

doplnění a úprava školního řádu školy v případě nutnosti dodržování
hygienických a protiepidemických doporučení
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Všichni zaměstnanci mateřských škol, zákonní zástupci dětí
Projednáno dne:
31. 8. 2020
Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání a obsahu Dodatku č. 2 ŠŘ:
 na webových stránkách mateřských škol
 na hlavních informačních nástěnkách škol
 v případě přijetí dítěte v průběhu školního roku jsou zákonní zástupci seznámeni se Školním
řádem + Dodatky nejpozději do 14 dnů od doby nástupu
Ředitel školy: Bc. Miroslava Turecká
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Čl. I
Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

4. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti
DOPLNĚNÍ:
Zákonní zástupci dětí před nástupem k předškolnímu vzdělávání mají právo:
• na informace o aktuálně stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech a to
prostřednictvím informační nástěnky u vstupu do budovy i webových stránek školy,
• na bezodkladné informování o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS, o případné úpravě způsobu vzdělávání v případě výskytu onemocnění
COVID-19 v mateřské škole.
5. Povinnosti zákonných zástupců
DOPLNĚNÍ:
Zákonní zástupci dětí před nástupem k předškolnímu vzdělávání jsou povinni:
• dodržovat upravené podmínky provozu mateřské školy (hygienické a protiepidemické
doporučení) a všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území
příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví dodržování hygienických a
protiepidemických doporučení,
• omezit počet osob doprovázející dítě do mateřské školy - nejlépe dítě + 1 osoba doprovázející
(z důvodu minimalizace velkého shromažďování osob před školou a při předávání dítěte) a
zdržovat se v budově školy pouze po nezbytně nutnou dobu (dodržovat skupinovou izolaci odstup),
• zodpovědně a bezodkladně hlásit změny telefonických kontaktů, na které je možné volat v
případě náhlého onemocnění dítěte,
• neprodleně ohlásit škole pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění
• zodpovídat za věci, předměty, které si dítě bere s sebou do mateřské školy - s ohledem na
zvýšená hygienická opatření nemohou mít děti ve třídě jakékoliv vlastní hračky, knihy apod.
přinesené z domova
• spolupracovat s mateřskou školou v případě vzdělávání dítěte distančním způsobem (na
dálku).
Čl. II
Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla
vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy
10. Povinnost předškolního vzdělávání
Povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (na dálku) je dáno 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,
• prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem a ostatní děti,
kterých se zákaz nedotkne, pokračují v dále v předškolním vzdělávání přímo v mateřské škole,
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preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny (třídy).
Distanční vzdělávání se uskuteční s ohledem na podmínky rodin, které jsou školou předem
zmapované. Učitelé mateřské školy zjistí podmínky rodin - tj. internetové připojení - možnost
přístupu na webové stránky školy, materiální podmínky (dostupnost výtvarných a psacích potřeb,
dětských knihy či časopisů apod.) Na základě zmapování podmínek je zvolena komunikační
platforma - jednak prostřednictvím webových stránek školy (zadáním samostatné práce,
zveřejněním výukových materiálů, internetových odkazů, poskytováním průběžné zpětné vazby) a
také prostřednictvím komunikace „off-line“ - tzn. připravením a předáním tištěných pracovních
sešitů a dalších výukových materiálů, pomůcek pro každé konkrétní dítě. On-line výuka: 1x týdně
se učitelky s rodinou (dle možností obou stran) spojí telefonicky nebo videohovorem, dítě si
popovídá s učitelkou, může přednést básničku, ukázat výkres, cvik apod. Tato virtuální setkávání
zajistí vzájemný kontakt a zároveň poslouží jako neformální zpětná vazba jak pro učitelku, tak pro
dítě a rodiče.
Na web stránkách lišta – Distanční výuka doma…
Distanční vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP, vzhledem k okolnostem ne v plné míře.
Z hlediska obsahu bude přínosem příprava nabídky rozvojových aktivit dětí, případná možnost
navrhovat témata ze strany dětí-co je zajímá a v neposlední míře, vzhledem ke školní
připravenosti, vycházet z analýzy dětí – kde mívají největší potíže (určování hlásek, zraková
koordinace, úchopy, sezení, zavazování tkaniček, časové a prostorové vazby, rozvoj slovní zásoby
atd.) S rodinami je udržován pravidelný kontakt, je jim poskytována průběžná zpětná vazba týkající
se vzdělávání dětí v domácím prostředí - např. telefonicky, elektronickou komunikací,
prostřednictvím webových stránek.
Hodnocení výsledků distančního vzdělávání, zpětná vazba:
V materiálech a pokynech bude uvedeno, u kterých úkolů bude učitelka požadovat doložení jejich
splnění. Pracovní listy, obrázky a fotky dítěte při činnostech zašlou rodiče na e-mailovou adresu
třídy. Výtvarné práce typu stříhání, lepení či skládání děti odevzdají ve třídě při návratu k
prezenční výuce.
Doporučujeme rodičům, aby doma připravili krabici k ukládání splněných „úkolů“. Po návratu do
MŠ si budou děti své výrobky, výkresy či pracovní listy navzájem prezentovat a poté uloží do svých
Portfolií.

Čl. VI.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
23. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
Prevence šíření infekčních onemocnění
DOPLNĚNÍ
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit! Rodiče předávají dítě do
MŠ zdravé, mají povinnost sledovat jeho zdravotní stav dítěte. Zejména vzhledem k ochraně
zdraví ostatních dětí i zaměstnanců školy. S ohledem na předcházení vzniku a šíření epidemie
učitel mateřské školy dítě nepřijme, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce
nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky
jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto
skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

•
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•

•

Pokud bude dítě během pobytu v mateřské škole vykazovat příznaky onemocnění (např.
zvýšená teplota, kašel, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) neprodleně dojde k
poskytnutí roušky a izolaci od ostatních dětí i zaměstnanců v místnosti k tomu určené. Škola
ihned kontaktuje zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí z MŠ a informuje
zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu. Opětovné přijetí dítěte po nemoci bude podmíněno souhlasným
stanoviskem lékaře (dítě je zdravé, může do kolektivu).
V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v
rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě
protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu,
vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.
24. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

DOPLNĚNÍ
Zajištění dodržování protiepidemických doporučení a zvýšené hygienické ochrany dětí:
• Neprodleně po přezutí a převlečení si děti důkladně (20 až 30 sekund) umývají ruce vodou s
tekutým mýdlem, otírají ručníky. Dezinfekci provádějí při vstupu do MŠ, za dohledu rodiče. Ve
třídě, kde se scházejí, používají děti jiných tříd papírové ručníky. Totéž platí v případě nutného
sloučení tříd.
• Učitelé mateřské školy provádí poučení dětí o hygienických zásadách a pravidel (opakovaná
edukace). Poučení zapíši do Třídních knih
Učitelé mateřské školy zvýšeně dohlíží:
 na osobní hygienu dětí během celého dne, jsou nápomocni dětem. V případě použití
dezinfekčních prostředků zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí
uložení těchto prostředků mimo dosah dětí,
 na používání výhradně jednorázových kapesníků, po smrkání, kýchání také na umytí rukou,
 na hygienická pravidla při stravování dětí - s tácky, jídlem a pitím ze servírovacích vozíků
manipuluje personál v jednorázových rukavicích - děti se samy při servírování svačin či
oběda neobsluhují, nenalévají si samy ani pití v rámci pitného režimu, nevstupují do
přípraven jídla, pouze po jídle odnáší použité nádobí na servírovací vozík. Toto pravidlo
platí po dobu vyhlášeného mimořádného stavu, poté se vrací k normálu
 na dostatečné větrání tříd čerstvým vzduchem - minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut,
v provozu denně čistička vzduchu
Hygienická a protiepidemická opatření mateřské školy:
• Důkladný úklid a dezinfekce probíhá minimálně 2x denně virucidními prostředky – ráno po
uzamčení škol a poté po odchodu dětí. Dezinfekce povrchů nebo předmětů je prováděno
několikrát denně (např. madla, kliky dveří, vypínače, zvonky, vodovodní baterie, WC,
splachovače, telefony..). Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci dětských stolů,
stoliček, šatních skříněk, věšáků a často využívaných didaktických pomůcek a hraček.
Minimálně 2x měsíčně je dezinfekce prováděna parními vysavači.
• Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. Pravidelné větrání se provádí opakovaně,
krátkodobě a intenzivně před začátkem provozu ve třídě, během pobytu venku, a to nejlépe
okny - čerstvým vzduchem.
• Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem - měření tělesné teploty dětí, popřípadě
zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně COVID-19, a také
přiměřeným počtem roušek i štítů.
Zvýšená pozornost je věnována také úklidu a dezinfekci sociálnímu zařízení při školních zahradách.
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Pravidelně jsou kontrolovány a doplňovány hygienické potřeby - jednorázové papírové ručníky,
dezinfekce na ruce. Průběžně rovněž dezinfikováno vybavení - lavičky, madla u hracích prvků domečky aj. Totéž se týká i dezinfekce ploch a venkovního vybavení na terasách, pokud se bude
tento prostor využívat.

Havířov, 31. 8. 2020
Bc. Miroslava Turecká
Ředitelka
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