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ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY – příloha k mimořádným opatřením v souvislosti
S Covid 19
1) Obecné informace k provozu mateřské školy (dále jen škola)












Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího
procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a emaily).
Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických
pravidlech zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce.
Škola vytváří systém sdílení informací jako jednotné místo, kde se budou
zveřejňovat aktuální oznámení – skolkavmobilu.cz Zde také jednotně zákonní
zástupci omlouvají nepřítomnost.
Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační
hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen na
nezbytně dlouhou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte. Nastavení příslušných
protiepidemických opatření se řídí podle pravidel vyplývajících ze semaforu (vstup do
budovy, užití roušek a dalších ochranným prostředků).
Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit ve vnitřních prostorách,
které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke
koncentraci vyššího počtu lidí a pokud možno takové aktivity omezí. Konání venkovních
aktivit není omezeno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní
výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické
situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování
(objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).
Při střídání provozů je zajišťuje škola řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech
užívaných prostor.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je
škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně
platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně
MZd.

2) Kroky školy při podezření na výskyt onemocnění





Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je
povinna zajistit „oddělení dítěte, které vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně
veřejného zdraví).
Stejnou povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí mají i zákonní
zástupci dětí, kterou naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že do
školy nevodí děti nemocné, ani s příznaky infekčních onemocnění.
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 a při jejich zjištění (objevení) je
nutné volit tento postup:
3











a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy – dítě není
vpuštěno do budovy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho
zákonný zástupce,
b) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a není přítomen zákonný zástupce
dítěte– tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o
nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu z mateřské školy; pokud toto
není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné
místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a
současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí dítěte, přičemž po vyzvednutí opustí v nejkratším možném čase
budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V izolaci pobývá dítě až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným
zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné
osobní pomůcky dítětem i zaměstnancem školy.
Pokud lékař neurčí individuálně jinak, je odbornou lékařskou společností (Česká lékařská
společnost Jana Evangelisty Purkyně) doporučováno léčení běžného respiračního
onemocnění v domácím prostředí po dobu 10 dní. Je-li dítě poté bez příznaků je
považováno za zdravé a může do kolektivu.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),
školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
Dítěti (popřípadě 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 nebo 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).

3) Výskyt onemocnění covid-19 u dítěte nebo zaměstnance školy




Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta
provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o
protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění
covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny
dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových
stránkách KHS.
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. Každá situace je jiná, protože každý
kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu
(samostatná budova, pavilony), počet dětí ve třídě, způsob školního stravování, pobyt v
zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní
epidemiologickou situaci.
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Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, zákonné zástupce
nezletilých dětí a svého zřizovatele.
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 alespoň jedné třídy. Mateřská škola má 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. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem
(s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávaly
součástí jedné skupiny. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání podmínkám dětí.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny
ve škole. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržuje škola alespoň částečně
distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na
jejich individuální podmínky.

4) Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3
školského zákona)





Školní řád platí do odvolání.
Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 26.8.2020
Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s
ním seznámeni zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí mají povinnost se s ním
seznámit ihned po jeho zveřejnění.
S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala
věku a rozumovým schopnostem dětí.

Zpracovala: Mgr. Alena Pilnáčková
Ředitelka školy
Ve Vodochodech dne 26.8.2020
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