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DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU – PREVENCE COVID-19,  

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Tento dokument stanovuje základní provozní podmínky po dobu trvání dodržování 

epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standartních podmínek provozu MŠ. 

Je přílohou Školního řádu pro období od 1. 9. 2020 do odvolání. Při nástupu dítěte do 

mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se s Dodatkem školního řádu seznámit. 

 

Provozní podmínky 

 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu 

aj.) nesmí vstoupit do mateřské školy.  

 

1. Docházka dítěte do mateřské školy 

 

• Dítě může být přijato pouze bez zdravotních potíží odpovídajících virovému 

infekčnímu onemocnění či projevům zánětů horních cest dýchacích. 

• V případě alergie či jiného chronického onemocnění s obdobnými příznaky bude 

postupováno podle potvrzení lékaře v evidenčním listu či dodatečném lékařském 

potvrzení pediatra. Po odevzdání potvrzení učitelce je umožněn vstup do školy. 

• Každé dítě bude vybaveno jednou čistou rouškou na přechod po chodbě školy do 

prostor mateřské školy (Pracoviště 1-Nenkovice). 

• Zákonný zástupce se seznámí s rizikovými faktory onemocnění Covid-19 a zváží 

situaci dítěte i rodiny. 

 

Rizikové faktory: 

 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze 

4. Porucha imunitního systému, např.  

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b. při protinádorové léčbě, 

c. po transplantaci solidních orgánůnebo kostní dřeně  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2) 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza) 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
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2. Příchod do mateřské školy 

 

Pracoviště 1-Nenkovice-Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou. Doprovázející osoba je 

povinna u vstupu sidezinfikovat ruce a nasadit si roušku. Poté zazvoní na zvonek ve vestibulu 

školy a v šatně své dítě nachystá k předání učitelce, také v roušce. Po předání dítěte učitelce 

doprovod neprodleně odchází ze školních prostor.  

 

Pracoviště 2-Želetice-Dítě je přivedeno pouze jednou osobou. Doprovázející osoba je povinna si 

dezinfikovat ruce a nasadit si roušku. Po předání dítěte učitelce doprovod neprodleně odchází ze 

šatny a opouští budovu mateřské školy. 

 

• Učitelky při přebírání dětí důsledně zhodnotí jeho zdravotní stav, zvláště možné příznaky 

Covid19. Děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do mateřských škol 

přijaty.  

• V areálu mateřských škol jsou povoleny pouze nezbytné návštěvy a pobyt cizích osob 

(dodavatelé, opraváři, úřední osoby, praxe, akce dle TVP a ŠVP atd.) 

 

3. Pobyt v mateřských školách 

 

• Chod v mateřských školách bude probíhat běžným způsobem, omezeny budou pouze akce, 

které se konají společně se zákonnými zástupci. Na všech ostatních akcích, které jsou 

součástí TVP, jsou dodržováno zvýšené hygienické opatření podle aktuální situace, 

případně mohou být i zrušeny. 

• V programu bude více pobytu venku. 

• Lehátka při odpoledním odpočinku budou rozmístěna s maximálními možnými rozestupy 

podle počtu dětí. Lůžkoviny má každé dítě své a označené značkou. Místnosti i lůžkoviny 

se denně větrají a podle pravidelného řádu vyměňují. 

• Děti si v mateřských školách po obědě nebudou čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní 

hygienu a mytí rukou. 

• Při manipulaci s dětským oblečení, či pomoc na toaletě mají zaměstnanci rukavice. 

• Hračky v mateřských školách budou dle potřeby desinfikovány a případně bude 

redukováno jejich množství. Hračky z domova dětí se do školek nepřijímají. 

• Povinné předškolní vzdělávání je povinné prezenční formou. Pouze v případě, že je 

znemožněna z důvodu mimořádných opatření osobní přítomnosti většiny předškolních dětí 

jedné třídy, je povinné distanční vzdělávání. 

• Ve všech prostorách školy se pravidelně a průběžně větrá. Šatny a umyvárny se větrají a 

často desinfikují.  

• V mateřských školách je dostupná dezinfekce na ruce. 

• Ve všech prostorách mateřských škol děti a zaměstnanci nemusí nosit roušky či ochranné 

štíty. S výjimkou Pracoviště 1-Nenkovice- zde jsou děti a učitelé povinni nosit roušku na 

chodbách školy při vstupu do mateřské školy.  

 

4. Stravování 

 

• Obědy i svačiny budou podávány dětem se zvýšenými hygienickými opatřeními 

v prostorách mateřských škol. Pracoviště1- Nenkovice- na oběd budou děti chodit do 

prostor školy v době, kdy v jídelně bude co nejméně jiných osob. 

• Personál kuchyně používá při manipulaci s potravinami a hotovým jídlem roušky a 

rukavice. 

• Každé dítě má svůj kelímek na pitný režim, kelímky se každý den umývají. 

• Při manipulaci s jídlem mají všichni zaměstnanci rukavice. 



 

 

5. Při podezření na možné příznaky Covid-19 

 

• Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí podle Zákona 

oochraně veřejného zdraví. Nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního 

onemocnění, ale všichni zaměstnanci jsou povinni těmto viditelným příznakům věnovat 

zvýšenou míru pozornosti a dodržovat tento postup: 

a) příznaky patrné při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do kolektivu třídy a musí odejít 

se zákonným zástupcem. 

b)příznaky patrné v průběhu dne – pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků 

Covid19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti (určená místnost ve školkách) 

s dohledem a kontaktovat zákonné zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte a obeznámí 

ředitele školy. V případě využití místnosti, je nutno vydezinfikovat, vyvětrat a 14 dní 

nepoužívat.  

Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti (zůstanou ve třídě) nebo využít pobyt 

venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.  

O podezření na příznaky Covid19 informuje ředitel zákonného zástupce dítěte s odkazem na 

telefonický kontakt pediatra, zřizovatele a zaměstnance školy.  

 

• V případě potvrzení onemocnění Covid19 školu informuje o dalším postupu krajská 

hygienická stanice, nebo ji může kontaktovat ředitele školy, pokud má informaci o 

onemocnění. Následně ředitel informuje o opatřeních zřizovatele, zaměstnance a zákonné 

zástupce ostatních dětí.  

 

• Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské 

školy jsou učitelé nebo jiní pověření zaměstnanci školy oprávněni bezkontaktně měřit dítěti 

teplotu. Normální tělesná teplota je do 37°C. 

 

• Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky v průběhu práce, školu opustí 

v nejkratším možném čase. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu 

na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 

indisponovaného zaměstnance školy. O případné nákaze a opatřeních budou zákonní zástupci 

informováni.  

 

• Další hygienická a provozní opatření, která ředitel vyhlásí při potvrzení dítěte, 

zaměstnance školy či jiné kontaktní osoby, se řídí nařízeními hygienika a odpovídají platným 

předpisům, které musí respektovat. O těchto postupech ředitel školy nerozhoduje a nenese za 

ně odpovědnost. 

 

6. Případné uzavření školy 

 

V případě, že příslušná hygienická stanice nařídí uzavření celé školy, ředitel okamžitě zajistí 

systematické, rychlé a průkazné informování zákonných zástupců dětí.  

Postup: 

- Ředitel předá informace o nařízení hygieny s danými termíny a o postupu při 

vzdělávání dětí učitelkám a všem zaměstnancům o výkonu práce z domova. 

- Učitelky osloví zákonné zástupce domluveným komunikačním kanálem a 

předají informace od ředitele (e-mail, aj.). 

- O předání provedou záznam (viz příloha), který po vyřízení předají ředitel 

školy. 



- Od všech rodičů musí mít učitelky obratem zpětnou vazbu, že zprávu obdrželi. 

Pokud ji nedostanou, musí ji předat osobně telefonicky.Pokud se nedovolají 

zákonným zástupcům, mohou využít kontakty z plných mocí nebo pošlou 

zákonným zástupcům SMS a e-mail s tím, že nebylo možné včas zprávu 

předat. 

 

• Ředitel umístí informace na stránky školy, Facebook a do vývěsky. Informace  

průběžnědoplňuje. 

• Učitelky udržují kontakt s dětmi a rodiči domluveným způsobem (email či webové 

stránky, Facebook), zajišťují vzdělávání přiměřeným distančním způsobem (u 

předškoláků  

povinně) a předávají informace řediteli školy. 

• Pro rodiče je doporučeno pravidelné sledování aktualit na stránkách školy. 

 

7. Úplata za školné 

 

Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou nepřítomnost 

a úplata se hradí. Pokud dojde rozhodnutím k uzavření školy na více než 5 dní v měsíci, 

stanoví ředitel výši úplaty poměrnou částkou za měsíc i v případě distančního vzdělávání. 

 

8. Distanční vzdělávání 

 

Ve školském zákoně byla novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. S účinností ode dne 

25.8.2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných 

situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí. Zákonem je nyní nově stanovena 

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích – krizové opatření, nařízení 

karantény nebo není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) dětí, zajistit 

vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

b) je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat. 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového a školního 

vzdělávacích programu v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinnost je naplnit beze 

zbytku. 

 

Škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem: 

 

• v případě MŠ, pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu 

• pokud je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se 

v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje 

• jsou děti nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc). 

Děti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním 

způsobem. 

 

Povinnost dítěte: 

 

Děti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. Způsob 

poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto 

vzdělávání (materiální podmínky, speciální potřeby, zdravotní stav apod.). Není stanoven 

hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky, je vhodné zadávané aktivity 

individualizovat, aby se u dětí cíleně rozvíjely rozvojové aktivity i aktivit individuálně 

cílených např. grafomotorika, matematické představy, sluchové vnímání apod. 

Absenci při distanční výuce je tedy nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a 

výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit.  



 

Školský zákon stanoví základní rámec-povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po 

začátku absence (nebo 3 dnů po výzvě u MŠ) a přikazuje, že podrobnosti upraví školní řád. 

 

 

Stravování: 

 

Nebude-li provoz školní jídelny (popř. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr 

obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem, které se povinně 

vzdělávají distančním způsobem. Děti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek 

oběd odebrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V Nenkovicích 28.8.2020PaedDr. Roman Liebiger 

ředitel školy 

 

 

 

 

 


