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Příloha č. 1.3. Školního řádu

Provozní opatření Mateřské školy U Nové školy ve školním roce 2020/2021
v souvislosti s nemocí covid-19

Škola tímto opatřením naplňuje povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí podle
§ 29 školského zákona i zaměstnanců podle platných ustanovení zákoníku práce.
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.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
neinformuje.
V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve než HS,
kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých
místně příslušné KHS.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS zákonné zástupce dětí a svého zřizovatele.
Děti navštěvující mateřskou školu jsou vhodnou formou poučeny o dodržování zásad osobní
hygieny, o ochraně úst a nosu za použitím roušky, pokud vedení školy rozhodne o jejím
použití. Poučení je dle potřeb opakováno, je zapsáno do třídních knih a je součástí
bezpečnostních pravidel, se kterými se děti povinně seznámí na počátku školního roku.
A.
V případě, že příznaky akutního respiračního onemocnění jsou patrné již při příchodu dítěte
do školy, není vpuštěno do budovy a zákonný zástupce má za povinnost zajistit potvrzení
od lékaře, že je dítě zdravé a netrpí nákazou covid-19.
B.
V případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, učitelka zajistí:
1. použití roušky
2. umístění do předem připravené samostatné místnosti – větratelné keramické dílny
s možností použití samostatného umyvadla i WC a papírových ručníků, desinfekce a
ionizátoru a jeho setrvání v izolaci do odchodu ze školy
3. dohled nad dítětem zaměstnancem školy - fyzické zletilé osoby ve spolupráci
s vedením školy, která je povinna použít osobní ochranné pomůcky – roušku, štít,
rukavice
4. informování zákonného zástupce o podezření z nemoci a o bezodkladném vyzvednutí
dítěte ze školy v co nejkratším možném termínu
5. informování ostatních pedagogů prostřednictvím preventisty, popř. vedení školy,
který zapíše podrobnosti (jméno, třídu….) do společného informačního systému
školy.
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Po použití izolace provozní personál zajistí:
1. dezinfekci prostor izolace a přiděleného WC na vlhko s použitím ředitelných
dezinfekčních prostředků dle návodu
2. dezinfekci místností horským sluníčkem.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě,
prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
Distanční vzdělávání:
Škola poskytuje distanční vzdělávání, pokud je v důsledku mimořádných opatření KHS nebo
plošným opatřením MZ nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve
škole většiny předškolních dětí jedné třídy nebo celé školy. Předškolní děti nebo děti s OŠD
mají za povinnost se distančně vzdělávat. Škola distanční vzdělávání přizpůsobí podmínkám
dětí.
Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním způsobu vzdělávání.
V ostatních případech škola nemá za povinnost předškolním dětem a dětem s OŠD distanční
vzdělávání poskytovat.
Distanční způsob vzdělávání může probíhat různými formami dle technického vybavení školy
a dle aktuálních personálních možností.
Úplata za vzdělávání:
Pokud je konkrétnímu dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou
nepřítomnost a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, ředitelka stanoví úplatu
poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu z maximální výše úplaty,
je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů a to i v případě, že mateřská škola
poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Ředitel školy má dle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí
úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

