Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace
742 91 Velké Albrechtice 116
tel.: 734 158 837
e-mail: skolka@velkealbrechtice.cz
Č.j.: MŠVA25/2020
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké
Albrechtice, příspěvková organizace, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 69/2020
Sb. ze dne 12. března 2020 a dalších souvisejících nařízeních vlády České republiky a v souladu
s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, v platném znění,
vydává

dodatek ke školnímu řádu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace.
I. Provoz a vnitřní režim školy

1. Provoz mateřské školy bude zahájen 25. května 2020 od 6 hodin do 16:30 hodin.
2. Účast dítěte na vzdělávání v mateřské škole je povolena pouze dětem, jejichž zákonní
zástupci předali čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a byli
písemně seznámeni s vymezením rizikových skupin.
3. Do MŠ nebude umožněn vstup osob s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti
a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
4. Pro případ, že dítě trpí alergií a může vykazovat příznaky odpovídající Covid-19, je nutné
předložit před vstupem dítěte do školy potvrzení lékaře s uvedením informace o alergii a
obdobím, po které může dítě vykazovat tyto příznaky.
5. Vstup do mateřské školy bude umožněn od 6 hodin do 8 hodin průběžným příchodem dětí
a jeho doprovodu (jedna osoba) v roušce nebo jiné ochrany úst dítěte a doprovázející osoby.
6. Dítě bude mít 2 roušky (v sáčku, umístněné v šatně), jednu používá na cestu do mateřské
školy a z mateřské školy, druhá bude sloužit při podezření možného výskytu příznaků
COVID-19 jiné soby.
7. Před budovou MŠ je nutné dodržet odstup 2 m s povinností zakrytí úst a nosu. Je zakázáno
shromažďovat se.
8. Vstup do budovy nebude umožněn dětem, kterým bude naměřená teplota více než 37ᵒ C.
9. Doprovod a dítě jsou povinni při vstupu dezinfikovat si ruce, roušku dítěte dát do sáčku
převlíknout dítě, a předat dítě učitelce a minimalizovat pobyt v mateřské škole na dobu
nezbytně nutnou na předání a vyzvednutí dítěte.
10. Bezprostředně po vstupu do třídy si dítě umyje ruce po tekoucí vodou a tekutým mýdlem
(20 až 30 sekund) a osuší papírovým ručníkem.
11. Je přísný zákaz nošení vlastních hraček včetně mazlíčků na spaní.
12. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách nosit nemusí, s výjimkou na
podezření možného výskytu příznaků COVID-19 jiné osoby.
13. Po celou dobu budou zajištěná hygienická a epidemiologická opatření:

- časté větrání - minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut,
- pravidelné mytí rukou děti po činnostech, po toaletě, před jídlem atd.,
- dezinfekce rukou zaměstnanců, použití rukavic při dopomoci s osobní hygienou dětí, při
přípravě jídla, likvidace odpadů atd.,
- úklid a dezinfekce všech místnosti minimálně jednou denně,
- dezinfekce povrchů a předmětů (které používá větší počet lidí) několikrát denně a jiné.
14. Školní stravování a pitný režim bude probíhat dle dodatku vnitřního řádu školní jídelny.
II. Organizace vzdělávání

1. Vzdělávání děti proběhne v obou třídách standardním způsobem zaměřeným na naplňování
obsahu ŠVP PV se zvýšenou měrou běžných hygienických pravidel.
2. Větší než obvyklou část dne probíhá venku v areálu MŠ.
3. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Dle potřeby se skupiny dětí
intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé třídy.
4. Nepřihlášené děti úplatu za MŠ nehradí.
5. Organizace vzdělávání se řídí dle momentální situace podle pokynů pedagogických
pracovníků s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a platných nařízení
souvisejících s opatřením s výskytem koronaviru.
III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců a pracovníků

1. Děti a zákonní zástupci jsou povinni řídit se pokyny pedagogických pracovníků vedoucích
k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví.
2. Doprovod dítěte je povinen v areálu MŠ používat roušku nebo jinou ochranu nosu a úst.
3. Dítě je povinné použít roušku na cestu do mateřské školy a z mateřské školy nebo při
výskytu podezření možného výskytu příznaků COVID-19 jiné osoby.
4. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání.
5. Zákonní zástupci jsou povinni předat škole čestné prohlášení o neexistenci virového
infekčního onemocnění.
6. Zákonní zástupci jsou povinni okamžitě se dostavit pro dítě, bude-li to vyžadovat
momentální zhoršení jejich zdravotního stavu.
7. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni řídit se aktuálně platnými předpisy a vydávat pokyny
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s těmito předpisy.
8. Nepedagogičtí zaměstnanci jsou povinní nosit roušku nebo jinou ochranu nosu a úst.
IV. Zvláštní ustanovení

1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
2. Vykazuje-li dítě v průběhu vzdělávání odchylky od běžného zdravotního stavu (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
je neprodleně izolováno od ostatních dětí za účelem zachování jeho bezpečnosti, ochrany
zdraví a intimity. O této skutečnosti je informován jeho zákonný zástupce, který se pro dítě
neprodleně dostaví, a hygienická stanice. Ostatní dětí budou mít povinné nošení roušky,
dokud není známy zdravotní stav indisponovaného dítěte.

3. Při podezření na nákazu u zaměstnance, tento opouští budovu školy v nejkratším možném
čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti pak budou mít povinné nošení
roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke školnímu řádu byl projednán na pedagogické radě dne 19. května 2020.
2. Dodatek ke školnímu řádu nabývá platnosti 19. 5. 2020.
3. Dodatek ke školnímu řádu nabývá účinnosti 25. 5. 2020 a platí po dobu mimořádného
opatření.
4. Dodatek ke školnímu řádu je zpřístupněn při vstupu mateřské školy a zveřejněn na
webových stránkách dne 19. května 2020.
5. Všichni účastníci vzdělávání jsou si vědomi povinnosti dodržovat školní řád, dodatek ke
školnímu řádu a jsou jim známy následky plynoucí z nedodržování školního řádu.

Zpracovala: Šárka Illíková, vedoucí učitelka

Ve Velkých Albrechticích dne 19. 5. 2020
Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

