Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Mateřská škola Moravany,okres Brno-venkov,příspěvková organizace
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVANY
Č.j.:

2020

Vypracoval: Mgr. Kateřina Havránková
Schválil: Mgr. Kateřina Havránková
Pedagogická rada projednala dne:

28.8.2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1.9.2020
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.
Ředitelka Mateřské školy Mgr. Kateřina Havránková v souladu s §30 odst.1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon)
vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a
zaměstnanci školy.
Čl.1

PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a
školní vzdělávací program
1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního
vzdělávání,
g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami,
h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání
podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská
škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a
řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a
ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o
MŠ“) v platném znění.
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2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání
2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo
a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního
řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv
a svobod a Úmluva o právech dítěte.
2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto
školního řádu.
3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen
„zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti
k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných
zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců
s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.
4. Povinnosti zákonných zástupců
4.1. Zákonní zástupci dětí jsou povinni
a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské
školy bylo vhodně a čistě upraveno,
b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání dítěte,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského
zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní
matriky),
f) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
g) ŠZ § 123, Úplata za vzdělávání a školské služby
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(2) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu,
která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy nebo
školského zařízení. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu
nejvýše 12 měsíců. Omezení bez úplatnosti předškolního vzdělávání
na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné
třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě
škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.
(3) Školské služby lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby
vykonávající činnost daného školského zařízení.
(4) Výši úplaty podle odstavců 1 až 3 stanoví v případě škol a školských zařízení
zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí ředitel školy nebo školského
zařízení. Výši úplaty podle odstavců 1 až 3 stanoví v případě škol a školských
zařízení zřízených jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou právnická
osoba, která vykonává činnost těchto škol a školských zařízení. O snížení nebo
prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním
znevýhodněním nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy nebo
školského zařízení.
Čl. II
UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
5.1. Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem kritéria, místo,termín a
dobu pro podání žádosti pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího
školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
5.2. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a) Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání –
příloha č. 1
b) Evidenční list s potvrzením o tom, že se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže části očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Přihlášku ke
stravování
c) Přihláška ke stravování
d) Potvrzení o trvalém pobytu
e) Rodný list dítěte
f) Zmocnění k vyzvedávání dítěte
g) Souhlas s poskytováním osobních údajů
h) Dohodu o délce pobytu v MŠ
Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ředitelka školy sjednává tímto se zákonným
zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.
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6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní
řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon)
Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a zkušební době dítěte.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dodržuje § 34odst.3.,4,165 odst.2 písm.b)
školského zákona a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem.
Seznam se zveřejňuje na přístupném místě v Mateřské škole dle §183 ŠZ.
7. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se
nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno
zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16. 1. až 16. 3
tohoto školního řádu.
8.Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany
zákonných zástupců
V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují
pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o
ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské
školy.
9. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba
pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby
doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na
základě písemného oznámení – Žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení
vzdělávání dítěte v mateřské škole. - Příloha č. 2
10. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro
úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může
ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení
stanovených úplat.
Ukončení vzdělávání nelze v případě povinného předškolního vzdělávání.
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11. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané
České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní
příslušníci.
Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není
zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem
"cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani
jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České
republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího
státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo
prováděcími právními předpisy.
Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je
rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má
Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo
bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě
Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu)
Cizinci ze třetích států mají na základě rozhodnutí zřizovatele přístupné předškolní
vzdělávání za stejných podmínek jako občané České republiky.
Čl. III
UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
S PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
12. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
12.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se
zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu
v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte
způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
12.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je
nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.
13. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání
v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
13.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě
po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.
13.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického
pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to
v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
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13.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho
pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke
vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.
13.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání
při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými
zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.
Příloha č.3. Zmocnění rodičů
13.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný
pedagogický pracovník
a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
b) informuje telefonicky ředitelku školy,
c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle §
15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti
neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se
na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.
(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle
§ 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající
činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický
pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou
učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako
nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území
mateřské školy.)
14. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich
vzdělávání a dosažených výsledcích
14.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a
obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve
školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské
školy a na webových stránkách školy.
14.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro
příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u
pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě
dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
14.3. Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky,
na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy
týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může
být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména
z provozních důvodů.
14.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo
s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě,
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individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných
zástupců ke vzdělávání dítěte.
14.5. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou
činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně
dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
15. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních
akcích
15.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse,
divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dílničky, dětské dny apod., informuje
o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení
pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení
denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách
v šatně, na webových stránkách školy.
K těmto účelům jsou mateřskou školou vypracovány vnitřní bezpečnostní směrnice,
s kterými se povinně rodiče před zahájením akcí mateřské školy seznámí a potvrdí
svým podpisem.
15.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 15.1. bude i finanční příspěvek
rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na
takovéto akci .
16. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního
vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu
16.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při
vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby
nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou, e-mailem nebo
osobně mateřské škole. telefon: 734703851
e-mail: jidelna @msmoravanek.cz
Vedoucí školní jídelny o této skutečnosti bude informovat p. učitelky ve třídě a dítě
omluví.

16.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto
důvodu účastnit vzdělávání / více jak 14 dnů /, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby
nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti
dítěte je možné
e-mailem:reditelna@ msmoravanek.cz nebo písemně ředitelce školy.
16.3. Informace, požadavky či případné dotazy lze řešit přímo na e- mailu třídy:
Třída kuřátek: e mail:kuratka@msmoravanek.cz
Třída motýlků: e mail:motylci@msmoravanek.cz
Třída koťátek: e mail:kotatka@msmoravanek.cz
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Třída berušek: e mail:berusky@msmoravanek.cz
Třida soviček: e mail:sovicky@msmoravanek.cz
16.4. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje
zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných
menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti
při vzdělávání.
16.4. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní
způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech,
/alergie atd./které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

17. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného
v mateřské škole
17.1. Úhrada úplaty za vzdělávání činí 500 Kč.
Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky
stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ
17.2. Úhrada stravného
Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o
úhradě stravného.
18. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se
zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a
s ostatními zákonnými zástupci
Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí
a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské
školy,
b) řídí se školním řádem mateřské školy,
c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi
docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla
slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
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Čl. IV
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
19. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
19.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou
pobytu od 6,30 do 16,30 hod.
19.2. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se
zřizovatelem stanovený provoz v bodě 19.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a
to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto
období, nedostatku pedagogického personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení
oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
19.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem
omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 19.2. Za závažné
důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné
poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu
zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o
omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
19.4. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících
19.5. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém
prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně
vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje
mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.
20. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
20.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího
(rámcového) programu probíhá v základním denním režimu

6.30 – 8.30

8.30 – 9.00
9.45- 12.00
11.45 - 12.30
12.30 - 14.15

14.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým
pracovnicím do svých tříd do 8.30 hod.
Spontánní činnosti dětí
Skupinové a cílené činnosti s dětmi
Dopolední postupná svačina
Příprava na pobyt venku, pobyt venku
V případě nepříznivého počasí pokračují aktivity ve třídách
Návrat z pobytu venku, osobní hygiena, příprava na oběd, oběd
Příprava na odpočinek,
odpočinek s respektováním rozdílné potřeby spánku, předškoláci aktivity vedoucí k přípravě na školu
Odpolední svačina
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14.15 – 16.30

Volné činnosti a aktivity dětí, rozcházení dětí domů (v době od
16,00-16,30 mohou být třídy spojeny)

21. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
21.1. Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.30 hod. Od 9,00 hod. se MŠ
z bezpečnostních důvodů zamyká. Znovu se odemyká 12,15 hod. a zamyká 12.35 hod.
a po skončení provozu v 16. 30 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit
s dítětem i v jiné době. Rodiče využívají k odemykání čipy. Ty jsou v provozu pouze
v době, která je určena k přivádění a vyzvedávání dětí.
21.2. Přivádění a převlékání dětí:
Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených
poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.
21.3. Předávání a vyzvedávání dětí:
Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji
o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.
Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.
a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.30 hod
b) děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi
pověřené
c) rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
d) po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni se přezouvat nebo používat
návleky
21.4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:
Děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávají rodiče mezi 12.15 a 12. 30 hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 16.30 hod. V případě, že si rodiče dítěte
s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou,
oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.
22. Délka pobytu dětí v MŠ:
22.1. Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do
MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8.30hod.
Pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem. Děti s povinnou předškolní
docházkou se vzdělávají nejméně po dobu 4 hodin denně. Ředitelka určuje dobu
vzdělávání v rozmezí od 8,30 do 12,30 hodin.
23. Způsob omlouvání dětí:
23.1. Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.)
a) osobně ve třídě učitelce
b) telefonicky na čísle: 734 703 851
c) písemně na e-mail: jidelna@msmoravanek.cz
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d) prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ
Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou omlouvají děti vždy písemně, na
omluvný list, který je k dispozici v šatnách tříd.
24. Odhlašování a přihlašování obědů:
24.1. Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit den předem do 13.00 hod.
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout první
den nemoci do přinesených jídlonosičů od 11.15 hod. do 11.45 hod.ve šk.kuchyni.
25. Pobyt venku:
25.1. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.
Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo
teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.
26. Změna režimu
26.1. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze
školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a
filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

Čl. V
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH
OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
27. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví postupuje Mateřská škola Moravany dle §29
odst.1.,2.,3.,školského zákona
27.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický
pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do
doby, kdy je pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného
zákonným zástupcem dítěte.
27.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví
ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho
pedagogického pracovníka připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd
27.3. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí
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27.4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech,
například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na
bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího
pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je
způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě,
která vykonává činnost mateřské školy.
27.5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel
mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí,
včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
27.6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní
legislativa.
27.7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník,
pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby
podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní
způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
Při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění (včetně výskytu
vší) budou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte a dítě bude do jejich
příchodu odděleno od ostatních dětí, aby nedošlo k šíření infekce.
Pokud zákonný zástupce dítěte nespolupracuje se školou, může ředitelka školy
vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) - této výzvě je zákonný zástupce dítěte
povinen vyhovět.
27.8. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický
pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že
dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
27. 9. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený
dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci
následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí
k výletům, školám v přírodě a BOZP:
Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména


kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a
kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při
levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji
vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti,
zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v
nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za
sebou.

b) pobyt dětí v přírodě
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využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci
dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a
odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky,
plechovky, ostré velké kameny apod.)

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity




před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají
ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu
budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách
areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda
prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují
všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při
použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a
bezpečnost
pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity
byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a
obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých
dětí

d) pracovní a výtvarné činnosti


při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při
kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka
apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti
a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy,
nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

27.10. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která
metodicky 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 ze dne 22.12.2005, čj. 37014/2005-25.
27.11. V souvislosti s infekcí COVID-19 je součástí školního řádu Manuál MŠMT–
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19
jako příloha č.4.
28. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
28.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně
vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.
V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně
k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány
s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače,
televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných
forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
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28.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí
pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve
třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich
počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských
poradenských zařízeních.
28.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního
klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi
pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Čl. VI
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
29. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.
29.1.Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí
pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími
vzdělávacímu potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
30. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich
pobytu v mateřské škole.
30.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro
převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému
pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě
přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy
týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s pracovnicí školní jídelny
týkajícího se stravovaní dítěte.
30.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat
se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození,
nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
31. Zabezpečení budovy MŠ
31.1. Školní budova je přístupná zvenčí pouze pomocí čipu v době, stanovené pro
přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola
přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je
povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po
budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře vchodu na zahradu
i všech únikových východů.
32. Další bezpečnostní opatření
32.1.Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu,
používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců
na místa, která k tomu nejsou určena.
14
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Čl. VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
33. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelka MŠ Mgr.Kateřina
Havránková. O kontrolách provádí písemné záznamy.
34. Směrnice nabývá účinnosti dnem 2.9.2019

V Moravanech dne: 28.8.2020

Mgr. Kateřina Havránková
ředitelka školy

přílohy:
č. 1: žádost rodičů o přijetí k předškolnímu vzdělávání
č. 2: oznámení rodičů o ukončení předškolního vzdělávání
č.3: zmocnění rodičů k vyzvedávání dítěte jinou způsobilou osobou
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Příloha č.1

Mateřská škola Moravany, Novosady 39,664 48, IČO75143381, tel: 725 069 252

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVANY pro šk.rok
Číslo jednací(vyplní ředitel): PŘ:
Žadatel, zákonný zástupce dítěte:
Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude vyřizovat
tento zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:
Jméno a příjmení dítěte:

Narozené (ho) dne:
Trvalý pobyt:
Jiné bydliště lišící se od místa trvalého pobytu s jinou zasilatelskou adresou:

Zaměstnání:

Kontakt:

Jméno a příjmení matky:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zaměstnání:
Kontakt:
Jméno a příjmení otce:

Vyjádření pediatra, popř. odborného lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte dle §50 zákon
č.258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Dítě je řádně očkované:
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Razítko lékaře:
Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte dle §22 odst. 3 c)školského zákona
Navštěvuje dítě nějakého specialistu, poradnu (jakou):

Rodiče se dohodli s ředitelkou MŠ Moravany na celodenní docházce dítěte od 1.9.201..

Ano

NE

Podpis

Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů je Rozhodnutí o přijetí dítěte neplatné.

DNE:
PODPIS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
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Příloha č. 2
Č.j.:…………..
Mateřská škola Moravany
Mgr. Kateřina Havránková
ředitelka školy
Novosady 39,664 48,Moravany

Oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

jméno a příjmení žadatele………………………………………………………………………
datum narození……………………………………….
bytem:……………………………………………......
telefon:……………………………………………….
Oznamuji ukončení předškolního vzdělávání mého dítěte
……………………………………………………………………………………………
nar. dne……………………………… v Mateřské škole Moravany
ke dni…………………………………………………….
Důvod:…………………………………………………..

Podpis zákonného zástupce:……………………………………..

V ……………. dne:……………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádosti se vyhovuje

Mgr. Kateřina Havránková, ředitelka školy
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Příloha č.3

ZMOCNĚNÍ k vyzvedávání dítěte z Mateřské školy Moravany
Zákonný zástupce
……………………………………………………………….……………………
Zmocňuji k vyzvedávání dcery/syna*
………………………………………………………………………..……………
Narozené/ho …………………………………………………..……………………
pana/ paní ……………………………Vztah k dítěti………………………………
pana/ paní ……………………………Vztah k dítěti………………………………
pana/ paní ……………………………Vztah k dítěti………………………………
pana/ paní ……………………………Vztah k dítěti………………………………
pana/ paní ……………………………Vztah k dítěti………………………………
pana/ paní ……………………………Vztah k dítěti………………………………

Zmocnění je vydáváno na celou dobu předškolního vzdělávání. V případě změny se vydá
zmocnění nové. *nehodící se škrtněte
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Příloha č.4

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19
Úvod
Tento manuál je určen zejména vedoucím pracovníkům všech škol a školských zařízení zapsaných v
rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „škola“) a slouží jako pomůcka při organizaci
poskytování vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021.
Záměrem MŠMT je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v
co největším rozsahu. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu
onemocnění
covid-19
v jednotlivých okresech České republiky, jakož i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování
konkrétních
škol
a školských zařízení, není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro organizaci
vzdělávání
a školských služeb. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s
přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy. Podmínky
provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy. Rozhodnutí ředitele musí respektovat závazná
pravidla a měla by být učiněna s vědomím dále uvedených informací a doporučení. Manuál se
vztahuje na provoz všech druhů škol, pokud není uvedeno jinak.
Základem správného postupu škol ve školním roce 2020/2021 je porozumění preventivním a
protiepidemickým opatřením; v této souvislosti je nutné sledovat aktuální epidemiologickou situaci.1
Manuál je metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

‼

Manuál však v částech týkajících se hygienických a protiepidemických opatření a tzv. semaforu
pro oblast školství uvedeného v závěru tohoto materiálu vychází z podkladů Ministerstva
zdravotnictví (MZd) – které je také věcně příslušné k jejich bližšímu vysvětlení a metodickému
vedení škol v této oblasti.
Manuál v sobě zahrnuje:
 Informativní části (označené piktogramem I) – v těchto pasážích MŠMT informuje o
některých zásadních skutečnostech, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných
správních úřadů apod.
 Doporučující části (označené piktogramem D) – v těchto pasážích MŠMT (resp. v částech
týkajících
se hygienických a protiepidemických opatření a „semaforu“ pro školství MZd) metodicky vede
školy s tím záměrem, aby dodržením níže uvedených doporučených postupů (případně
vytvoření podmínek pro jejich dodržení) školy omezily riziko šíření onemocnění covid-19 a

1

Zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména: https://koronavirus.mzcr.cz/.
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minimalizovaly
tak
omezení
v
souvislosti
s případnými mimořádnými opatřeními, pokud nastanou.2 Realizací těchto doporučení škola
ve vztahu k onemocnění covid-19 zároveň naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a
ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona, resp.
povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení
zákoníku práce.
 Závazné části (označené piktogramem §) – v těchto pasážích MŠMT poskytuje informace o
souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané
souvislosti považuje MŠMT za stěžejní.3
V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v tomto manuálu bude
vedení škol informováno prostřednictvím zprávy zaslané do datových schránek.
Manuál doplňují následující materiály:
 Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku – doporučení MŠMT k organizaci výuky
distančním způsobem ve formě shrnujícího letáčku do sboroven a kabinetů a přílohou
detailnější materiál.
 Letáčky pro sborovny a kabinety Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení a
Adaptace žáků po návratu do školy shrnující nejdůležitější doporučení v těchto oblastech.
 Letáček do sborovny a kabinety Současně platný postup KHS v případech, které mohou
v souvislosti s onemocněním covid-19 ve školách nastat shrnující nejdůležitější informace při
výskytu covid-19.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ
MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:
 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 Skupinová izolace, event. sociální distance.
 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)4 a řádná respirační hygiena v závislosti na
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
 Opakovaná edukace.

I S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se
kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím
vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.

I Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské
zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):

2

Například nižší počet osob/tříd v karanténě při zjištění výskytu onemocnění covid-19 ve škole, zachování prezenční formy
vzdělávání v maximální možné míře apod.
3
Tyto pasáže však v žádném případě nepředstavují komplexní přehled povinností školy vycházejících ze školských, hygienických
či pracovněprávních předpisů.
4

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).
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Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid
prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné
osoby atp.
 Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální
situaci
a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský
dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.
(kontakty na místně příslušné KHS jsou obsaženy v závěru tohoto manuálu v části
Kontakty).

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU
ŠKOLY
I Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.

I Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti.

I Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů
do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

I Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách,
odděleních, studijních skupinách či kurzech.

I Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd. O
konkrétním znění mimořádných opatření MZd bude vedení škol informováno
prostřednictvím datových schránek. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna
v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti
v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření
uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

I Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.
D 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).

D Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických
pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce.

D Doporučuje se vytvořit ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu se
hlásí onemocnění dítěte nebo zaměstnance), stanovit jednotné místo, kde se budou
zveřejňovat aktuální oznámení.

D Škola průběžně dětem/žákům/studentům 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.5

5

K využití - http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou
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D Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

D Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy
škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle
možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných
protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu.

D Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění
školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu
lidí
(např.
kulturní
a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto
aktivit nicméně není obecně zakázáno; 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).

D Doporučuje se pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce
roku
2021
a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Soutěže, které nevyžadují
zvýšený sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou probíhat standardně.

D Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání dětí/žáků/studentů mezi učebnami
a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19.

D Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2.stupně, a to
s ohledem na způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů
apod.).

D Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se
vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován
kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky/studenty školy a
zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit 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.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU
D U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u
tělocvičny
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

jsou

D V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového
postupu opakovaně upozorňuje.
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D Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít
nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí
opakovaně,
krátkodobě
a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

D Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči
rukou; v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.6

D Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
D Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků/studentů do
školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků/studentů ze školy po skončení
vyučování.

D Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
D Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a
zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s
použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

D Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně)
povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla,
klávesnice
a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či
dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

D Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce
povrchů
a předmětů.

D Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné
používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení,
způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).

D Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí
ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují
kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a
dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola
skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté
a použité prádlo.

D Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.
Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min.
60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.

Škola je vybavena:

6

Příloha č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí
a mladistvých.
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D Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.
Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by
měla být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.

D Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich
průběžného doplňování do dávkovačů.

D Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě
zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.

D Přiměřeným počtem roušek– pro děti/žáky/studenty či zaměstnance školy s podezřením na
výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných
prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka/studenta či
zaměstnance školy).7

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU
I Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného
zdraví,
tzv.
semafor
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

I Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu
ke školám uvedená v závěru tohoto manuálu.

D Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému
semafor.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT
NÁKAZY COVID-19
§ 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
„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).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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:

7

Nadále však platí, že škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter osobních ochranných pomůcek, a
to ani v případě plošného nařízení jejich užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou v izolaci či
v případě úklidu těchto prostor.
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 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy –
dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka
za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci
neprodleně
a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy;
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta 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/nezletilého žáka s
ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí
v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého
žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.

D V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem
v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je
nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor
izolace
musí
být
dobře
udržovatelný
a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený
umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení
mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor
nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely
izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti
izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.

I V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C.

I 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/žákovi/studentovi (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.9

8

Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Pokud u dítěte/žáka/studenta 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).
9
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VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO
ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
I 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.

I 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/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v
zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní
epidemiologickou situaci.

I Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených
KHS
a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých
dětí/žáků/studentů 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/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost
poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy,
střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy
a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 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. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním
způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní
děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje
se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.10
 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se
povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost neplatí
pro žáky základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
kteří se zapojují dobrovolně.
 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám
dětí/žáků/studentů.

§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve
10

Zde uvedená pravidla vycházejí ze zákona č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň
částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich
dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
§ Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem
a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po
dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.);
v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není
povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je
z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení
zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 %
redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).

§ Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
D Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu
používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a
zachovávat sociální distanci.

DALŠÍ SOUVISLOSTI
Školní stravování

D Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS
nebo MZd jinak:
 V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např.
rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory
oddělující jednotlivé třídy).
 Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
 Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a
využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
 Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený
prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro
výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným
nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.

Školní družiny a školní kluby

D Zvážit organizaci oddělení školní družiny či školního klubu tak, aby oddělení, popřípadě
skupina, byla tvořena žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd (nenaplnění
28
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tohoto doporučení zvyšuje riziko karantény pro větší část žáků, pokud se v kolektivu vyskytne
pozitivní jedinec, čímž může karanténa zasáhnout do různých tříd a ročníků).

Ubytovací školská zařízení

D Doporučuje se dle možností zařízení vyčlenit prostory pro zajištění karanténních opatření
pro
ubytované.
O dalších preventivních opatřeních rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na
základě znalostí specifických podmínek v konkrétním zařízení.
D Doporučuje se v souladu s aktuální epidemiologickou situací identifikovat kritické pracovní
funkce
a pozice a naplánovat alternativní pokrytí směn, tj. pracovat v oddělených směnách, které
se navzájem nepotkávají.
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Studenti a pedagogičtí pracovníci přijíždějící ze zahraničí

D Při příjezdu studentů či pedagogických pracovníků ze zahraničí se doporučuje řídit pravidly
nastavenými semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla
z toho vyplývající viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy.

Cestování do zahraničí

I Cestování skupin dětí/žáků/studentů a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno,
pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva
zdravotnictví a Ministerstva zahraniční věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika
nákazy a pravidla z toho vyplývající (viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podlemiry-rizika-nakazy/). Samozřejmě platí dříve uvedené doporučení, že je vhodné zvážit
nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu
nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (v závislosti na aktuální
epidemiologické situaci podle semaforů Ministerstva zahraničních věcí a MZd; přičemž
epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná
s epidemiologickou situací v době konání akce).
Praktické vyučování

I Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu
pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit.
Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah
praktického vyučování.

D Doporučuje se omezit kontakt se zahraničními zaměstnanci.
Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování11
Zařízení veřejných zřizovatelů

§ Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není
uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských
zařízení veřejných zřizovatelů následující:
 V mateřských školách stanoví ředitel 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.
 S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání
distančním způsobem, se úplata nevrací.

11

Následující pravidla vyplývají z příslušných vyhlášek. V některých případech nicméně výslovná úprava, která by řešila tyto
mimořádné situace, chybí, a proto se vychází z právní úpravy svou povahou nejbližší. Například u školních družin se vychází
analogicky z pravidel ve vyhlášce č. 14/2005 Sb.
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Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky
omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více
než 5 dnů provozu.
 Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo
nepožaduje),
není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním
způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k
činnostem, které neprobíhají nebo nemohou probíhat na dálku.


§ Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci
vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci
ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se
stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

§ Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v
závislosti na situaci i v jiných případech.
Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů

I Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou
(zřizovatelem)
a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly,
kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník).

KONTAKTY
I Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti
MŠMT (tedy oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje
speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT (kontakty v tabulce níže) a prostřednictvím mailu
koronavirus@msmt.cz. Koronalinka má zvláštní číslo určené jen pro vedení škol a školských
zařízení. Koronalinka je Vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin.

I K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je
příslušné MZd a místně příslušné KHS.
Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:
 +420 771 139 410


+420 771 139 398

Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111
Kontakty na Krajské hygienické stanice:
 V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské
zařízení kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické
stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení.
Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic nebo lze
užít níže uvedené kontaktní adresy:
Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz
KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz
KHS Jihočeského kraje: hdm-all@khscb.cz
KHS Plzeňského kraje: petra.langova@khsplzen.cz
KHS Karlovarského kraje: klara.coganova@khskv.cz
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KHS Ústeckého kraje: jan.bechyne@khsusti.cz
KHS Libereckého kraje: hdm@khslbc.cz
KHS Královéhradeckého kraje: zaneta.moravkova@khshk.cz
KHS Pardubického kraje: lenka.labudova@khspce.cz
KHS kraje Vysočina: kamila.hodacova@khsjih.cz
KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz
KHS Jihomoravského kraje: hdm@khsbrno.cz
KHS Olomouckého kraje: dana.vranova@khsolc.cz
KHS Zlínského kraje: ivana.lukasikova@khszlin.cz

ROZCESTNÍK PO DALŠÍCH PŘÍLOHÁCH, UŽITEČNÉ
ODKAZY A HLAVNÍ SPECIFIKA PRO PŘÍPRAVU A
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Tato část slouží jako základní přehled pro vedení škol o dalších přílohách tohoto manuálu,
užitečných odkazech a informacích o hlavních specifikách školního roku 2020/2021 vzhledem k
pandemii covid-19. Uvádí přehled nejdůležitějších specifik, kterým je třeba se věnovat v přípravném
týdnu a na začátku školního roku. Jednotlivé body jsou doplněny užitečnými odkazy.

PEDAGOGICKÁ PRÁCE
Přípravný týden:
Učitelé mají na první zářijové týdny připravený plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů
žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Cílem plánů je
zajistit plynulou návaznost vzdělávání pro žáky a zajistit psychosociální pohodu žáků.

Začátek školního roku:
Na základě reflexe minulého školního roku je maximálně individualizována výuka s cílem
odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.
Pro školní rok 2020/2021 je doporučeno upravit vzdělávací obsahy tak, aby byly naplněny očekávané
výstupy příslušného RVP a zároveň aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické
situaci tohoto roku. V tematických plánech budou obsaženy také očekávané výstupy RVP, které
nebylo možné realizovat v uplynulém školním roce.

Odkazy:
 Letáček do sboroven Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení
 Letáček do sboroven Adaptace žáků po návratu do školy
 Letáček do sboroven Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s
onemocněním covid-19 ve školách nastat
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 Dokument České školní inspekce Doporučení pro organizaci a vzdělávání a práci se
vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021
 Doučování zdarma od studentů pedagogických fakult
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PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA
DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

12

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd
znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující
situace:
A) prezenční výuka
 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí13/žáků/studentů,
který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch,
kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání
distančním
způsobem
a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole,
např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí,
poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou
zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují
na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
B) smíšená výuka
 V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či
oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat děti14/žáky/studenty, kterým
je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM
vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického
vybavení konkrétní 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. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a
individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů.
 Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech
lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line,
upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli
děti/žáci/studenti rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.
C) distanční výuka
 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo
plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí15/žáků/studentů ve škole alespoň jedné
celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání
12
13

Viz poznámka pod čarou č. 10.

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.
14
Viz poznámka č. 13.
15
Viz poznámka č. 13.
34

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále
prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na
distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním
podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.
Přípravný týden:
Je stanovena jednotná platforma, komunikační kanál a společná pravidla pro případ, pokud by v
průběhu roku bylo nutné přejít na distanční způsob vzdělávání. Je aktualizovaný seznam důležitých
kontaktů a jsou rozděleny role a zodpovědnosti jednotlivých osob, především v oblasti ICT podpory.
Škola naplánuje případně potřebné dovybavení digitálními technologiemi tak, aby byla připravena v
případě potřeby poskytnout jednotlivým pedagogům technické vybavení pro výuku na dálku.
Při tvorbě plánu DVPP ředitel zohlední potřeby profesního rozvoje konkrétních pedagogů v oblasti
formativního hodnocení a kompetencí pro využívání digitálních technologií při výuce.

Začátek školního roku:
Jsou zmapovány individuální podmínky a možnosti jednotlivých žáků k zapojení do vzdělávání na
dálku, pokud by v průběhu školního roku opět nastalo. Škola činí ve spolupráci s dalšími aktéry
(zřizovatel, neziskové organizace...) případné potřebné kroky k zajištění nutného technického
vybavení pro děti ze znevýhodněného prostředí.

Odkazy:






Průvodce Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku jako detailní materiál a jako leták do
sboroven
Aplikace pro rozvíjení digitálních kompetencí učitelů
ICT podpora od NPI
ICT podpora od firem sdružených v Česko.digital
Sbírka počítačů pro děti, které se nemohou zapojit do výuky na dálku
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