Mateřská škola Pyšely, okres Benešov
se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely
Dodatek ke Školnímu řádu
č.j.86/20
I,5.a Podrobnosti k výkonu povinností zákonných zástupců dětí- plnění povinné
předškolní docházky
• Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény
podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná přítomnost většiny dětí z mateřské
školy, pro které je předškolní vzdělávání povinné , poskytuje mateřská škola dotčeným
dětem vzdělávání distančním způsobem ( §184a zákona č.561/2004.Sb., školský zákon)
• Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle příslušného RVP a ŠVP
v míře odpovídající okolnostem ( §184a zákona č.561/2004 Sb., školský zákon)
• Děti jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a
hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí mateřská škola
podmínkám dítěte ( §184a zákona č.561/2004 Sb., školský zákon)

I,8. Platby v mateřské škole- úplata v mateřské škole
•
•

Je stanovena Směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání a je vyvěšena na nástěnce
Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí.
• Pokud na základě KHS nebo MZd dojde k uzavření mateřské školy, stanoví ředitelka
maximální výši úplaty poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li
délka přerušení provozu více jak 5 dní,a to i v případě, že mateřská škola poskytuje
vzdělávání distančním způsobem.
• Ředitelka mateřské školy má, podle školského zákona, pravomoc rozhodnout o snížení nebo
prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech

III. 1.Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany
před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
• Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí,
včetně covid -19.Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je
povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a
zajistit dohled zletilé fyzické osoby ( §7 odst.3 zákona o veřejném zdraví)
• MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění ,
ale těmto příznakům věnuje zvýšenou pozornost a při jejich zjištění volí tento postup :
• Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do budovy MŠ, za
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

•
•

•

Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte ditěte a není přítomen zákonný zástupce dítětetuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat jej o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí z MŠ
Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ, neprodleně dojde k
poskytnutí roušky a k izolaci od ostatních přítomných dětí v MŠ a současně k informování
zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ.ve všech
uvedených případech MŠ informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře , který rozhodne o dalším postupu
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění ( rýma, kašel) je umožněn vstup do MŠ pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař
pro děti a dorost.

Mateřská škola Pyšely vydává dodatek ke Školnímu řádu vzhledem ke Covid -19 .
Dodatek slouží i jako pomůcka při organizaci poskytování předškolního vzdělávání .
Dodatek je vypracován v souladu s Manuálem, který vydalo MŠMT ze dne 23.9.2020.
Dodatek Školního řádu MŠ Pyšely nabývá platnosti dne : 1.10.2020

