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Zákonní zástupci dětí byli
Na úvodní třídní schůzce se zákonnými zástupci dětí (rodiči)
informováni o vydání a obsahu ŠŘ v září 2020.
Veřejně přístupné v aktuálním znění na webových stránkách
mateřské školy (www. mssafarikova.eu) a na hlavní informační
nástěnce školy.
V případě přijetí dítěte v průběhu školního roku jsou zákonní
zástupci seznámeni se Školním řádem nejpozději do 14 dnů
od doby nástupu dítěte do MŠ.
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OBSAH ZMĚN ŠKOLNÍHO ŘÁDU :

A) Školní řád - děti před nástupem k povinnému předškolnímu vzdělávání
Článek I.
Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků předškolního vzdělávání
1.2. Základní práva zákonných zástupců – DOPLNĚNÍ:
Zákonní zástupci dětí před nástupem k povinnému předškolnímu vzdělávání mají právo:
 na informace o aktuálně stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech a to
prostřednictvím informační nástěnky u vstupu do budovy i webových stránek školy,
 na bezodkladné informování o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS, o případné úpravě způsobu vzdělávání v případě výskytu onemocnění
COVID-19 v mateřské škole.
1.3. Základní povinnosti zákonných zástupců – DOPLNĚNÍ:
Zákonní zástupci dětí před nástupem k povinnému předškolnímu vzdělávání jsou povinni:
 dodržovat upravené podmínky provozu mateřské školy (hygienické a protiepidemické
doporučení) a všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území
příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví dodržování hygienických
a protiepidemických doporučení,
 omezit počet osob doprovázející dítě do mateřské školy – nejlépe dítě + 1 osoba
doprovázející (z důvodu minimalizace velkého shromažďování osob před školou a při
předávání dítěte) a zdržovat se v budově školy pouze po nezbytně nutnou dobu (dodržovat
skupinovou izolaci – odstup),
 zodpovědně a bezodkladně hlásit změny telefonických kontaktů, na které je možné volat
v případě náhlého onemocnění dítěte,
 neprodleně ohlásit škole pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění,
 zodpovídat za věci, předměty, které si dítě bere s sebou do mateřské školy - s ohledem
na zvýšená hygienická opatření nemohou mít děti ve třídě jakékoliv vlastní hračky, knihy
apod. přinesené z domova.

Článek III.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí …
3.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí - DOPLNĚNÍ
 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit! Rodiče předávají
dítě do MŠ zdravé, mají povinnost sledovat jeho zdravotní stav dítěte. Zejména vzhledem
k ochraně zdraví ostatních dětí i zaměstnanců školy. S ohledem na předcházení vzniku
a šíření epidemie učitel mateřské školy dítě nepřijme, pokud má při přebírání dítěte
od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé. Pokud
u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí
infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).
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 Pokud bude dítě během pobytu v mateřské škole vykazovat příznaky onemocnění (např.
zvýšená teplota, kašel, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) neprodleně dojde
k poskytnutí roušky a izolaci od ostatních dětí i zaměstnanců v místnosti k tomu určené.
Škola ihned kontaktuje zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí z MŠ
a informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Opětovné přijetí dítěte po nemoci bude
podmíněno souhlasným stanoviskem lékaře (dítě je zdravé, může do kolektivu).
 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.
3.2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi – DOPLNĚNÍ:
Zajištění dodržování protiepidemických doporučení a zvýšené hygienické ochrany dětí:
 Neprodleně po přezutí a převlečení si děti důkladně (20 až 30 sekund) umývají ruce vodou
a tekutým mýdlem, otírají ručníky a následně také dezinfikují za dohledu zaměstnance
školy.
 Učitelé mateřské školy provádí poučení dětí o hygienických zásadách a pravidel
(opakovaná edukace).
 Učitelé mateřské školy zvýšeně dohlíží:
o na osobní hygienu dětí během celého dne, jsou nápomocni dětem při použití
dezinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny (umýt ruce a na řádně vysušené
ruce použít dezinfekční prostředek), respektive zajistí jejich použití výhradně pod
dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí,
o na používání výhradně jednorázových kapesníků, po smrkání také na umytí
či dezinfekci rukou,
o na hygienická pravidla při stravování dětí - s tácky, jídlem a pitím ze servírovacích
vozíků manipuluje pouze personál v jednorázových rukavicích - děti se samy při
servírování svačin či oběda neobsluhují, nenalévají si samy ani pití v rámci pitného
režimu, nevstupují do přípraven jídla, pouze po jídle odnáší použité nádobí na
servírovací vozík.
o na dostatečné větrání tříd čerstvým vzduchem – minimálně 1x za hodinu po dobu
5 minut (věnují pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám).
Hygienická a protiepidemická opatření mateřské školy:
 Důkladný úklid a dezinfekce probíhá minimálně 1x denně virucidními prostředky.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet osob, je prováděno
několikrát denně (např. madla, kliky dveří i vstupní branky, vypínače, zvonky, vodovodní
baterie, WC, splachovače, telefony..). Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci
dětských stolů, stoliček, šatních skříněk, věšáků a často využívaných didaktických
pomůcek a hraček
 Umývárny jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, textilními ručníky
i jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Pravidelně je prováděna
kontrola a doplňovaní mýdel a dezinfekce.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. Pravidelné větrání se provádí opakovaně,
krátkodobě a intenzivně před začátkem provozu ve třídě, během pobytu venku, a to nejlépe
okny – čerstvým vzduchem. Klimatizace je využívána omezeně, je zajištěna její funkčnost
a dostatečný výkon.
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 Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě
zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně COVID-19, a také
přiměřeným počtem roušek - pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt
COVID- 19.
 Zvýšená pozornost je věnována také úklidu a dezinfekci zahradního skladu hraček včetně
sanitárního zařízení. Před pobytem dětí na školní zahradu je očištěno její vybavení lavičky, parapety, madla u hracích prvků aj. Totéž se týká i dezinfekce ploch a venkovního
vybavení na terase v 1. patře, pokud se bude tento prostor využívat. Pravidelně jsou
kontrolovány a doplňovány hygienické potřeby v zahradním skladu - mýdlo v dávkovači,
jednorázové papírové ručníky, dezinfekce na ruce.
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B) Školní řád - děti s povinným předškolním vzděláváním
Článek I.
Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků předškolního vzdělávání
1.2. Základní práva zákonných zástupců – DOPLNĚNÍ:
Zákonní zástupci dětí před nástupem k povinnému předškolnímu vzdělávání mají právo:
 na informace o aktuálně stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech a to
prostřednictvím informační nástěnky u vstupu do budovy i webových stránek školy,
 na bezodkladné informování o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS, o případné úpravě způsobu vzdělávání v případě výskytu onemocnění
COVID-19 v mateřské škole.
1.3. Základní povinnosti zákonných zástupců – DOPLNĚNÍ:
Zákonní zástupci dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné a má formu pravidelné denní
docházky v pracovních dnech, jsou povinni:
 dodržovat upravené podmínky provozu mateřské školy (hygienické a protiepidemické
doporučení) a všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území
příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví dodržování hygienických
a protiepidemických doporučení,
 omezit počet osob doprovázející dítě do mateřské školy – nejlépe dítě + 1 osoba
doprovázející (z důvodu minimalizace velkého shromažďování osob před školou a při
předávání dítěte) a zdržovat se v budově školy pouze po nezbytně nutnou dobu (dodržovat
skupinovou izolaci – odstup),
 zodpovědně a bezodkladně hlásit změny telefonických kontaktů, na které je možné volat
v případě náhlého onemocnění dítěte,
 neprodleně ohlásit škole pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění,
 zodpovídat za věci, předměty, které si dítě bere s sebou do mateřské školy - s ohledem na
zvýšená hygienická opatření nemohou mít děti ve třídě jakékoliv vlastní hračky, knihy
apod. přinesené z domova,
 spolupracovat s mateřskou školou v případě vydělávávaní dítěte distančním způsobem
(na dálku).

Článek II.
Provoz a vnitřní režim mateřské školy
2.1. Upřesnění k organizaci povinného předškolního vzdělávání – DOPLNĚNÍ:
Povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (na dálku) je dáno 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,
 prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem a ostatní děti,
kterých se zákaz nedotkne, pokračují v dále v předškolním vzdělávání přímo v mateřské
škole, preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny (třídy).
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Distanční vzdělávání se uskuteční s ohledem na podmínky rodin, které jsou školou předem
zmapované. Učitelé mateřské školy zjistí podmínky jednotlivých rodin – tj. internetové
připojení – možnost přístupu na webové stránky školy, materiální podmínky (dostupnost
výtvarných a psacích potřeb, dětských knihy či časopisů apod.) Na základě zmapování
podmínek je zvolena komunikační platforma - jednak prostřednictvím webových stránek školy
(zadáním samostatné práce, zveřejněním výukových materiálů, internetových odkazů,
poskytováním průběžné zpětné vazby) a také prostřednictvím komunikace „offline“ – tzn.
připravením a předáním tištěných pracovních sešitů a dalších výukových materiálů, pomůcek
pro každé konkrétní dítě.
Distanční vzdělávání probíhá v souladu se ŠVP PV a vztahuje se k aktuálně realizovanému
tématu, projektu dané třídy. S rodinami je udržován pravidelný kontakt, je jim také
poskytována průběžná zpětná vazba týkající se vzdělávání dětí v domácím prostředí – např.
telefonicky, elektronickou komunikací, prostřednictvím webových stránek.

Článek III.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí …
3.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí - DOPLNĚNÍ
 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit! Rodiče předávají
dítě do MŠ zdravé, mají povinnost sledovat jeho zdravotní stav dítěte. Zejména vzhledem
k ochraně zdraví ostatních dětí i zaměstnanců školy. S ohledem na předcházení vzniku
a šíření epidemie učitel mateřské školy dítě nepřijme, pokud má při přebírání dítěte od
zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé. Pokud
u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí
infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).
 Pokud bude dítě během pobytu v mateřské škole vykazovat příznaky onemocnění (např.
zvýšená teplota, kašel, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) neprodleně dojde
k poskytnutí roušky a izolaci od ostatních dětí i zaměstnanců v místnosti k tomu určené.
Škola ihned kontaktuje zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí z MŠ
a informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Opětovné přijetí dítěte po nemoci bude
podmíněno souhlasným stanoviskem lékaře (dítě je zdravé, může do kolektivu).
 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.
3.2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi – DOPLNĚNÍ:
Zajištění dodržování protiepidemických doporučení a zvýšené hygienické ochrany dětí:
 Neprodleně po přezutí a převlečení si děti důkladně (20 až 30 sekund) umývají ruce vodou
a tekutým mýdlem, otírají ručníky a následně také dezinfikují za dohledu zaměstnance
školy.
 Učitelé mateřské školy provádí poučení dětí o hygienických zásadách a pravidel
(opakovaná edukace).
 Učitelé mateřské školy zvýšeně dohlíží:
o na osobní hygienu dětí během celého dne, jsou nápomocni dětem při použití
dezinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny (umýt ruce a na řádně vysušené
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ruce použít dezinfekční prostředek), respektive zajistí jejich použití výhradně pod
dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí,
o na používání výhradně jednorázových kapesníků, po smrkání také na umytí
či dezinfekci rukou,
o na hygienická pravidla při stravování dětí - s tácky, jídlem a pitím ze servírovacích
vozíků manipuluje pouze personál v jednorázových rukavicích - děti se samy při
servírování svačin či oběda neobsluhují, nenalévají si samy ani pití v rámci pitného
režimu, nevstupují do přípraven jídla, pouze po jídle odnáší použité nádobí
na servírovací vozík.
o na dostatečné větrání tříd čerstvým vzduchem – minimálně 1x za hodinu po dobu
5 minut (věnují pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám).
Hygienická a protiepidemická opatření mateřské školy:
 Důkladný úklid a dezinfekce probíhá minimálně 1x denně virucidními prostředky.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet osob, je prováděno
několikrát denně (např. madla, kliky dveří i vstupní branky, vypínače, zvonky, vodovodní
baterie, WC, splachovače, telefony..). Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci
dětských stolů, stoliček, šatních skříněk, věšáků a často využívaných didaktických
pomůcek a hraček
 Umývárny jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, textilními ručníky
i jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Pravidelně je prováděna
kontrola a doplňovaní mýdel a dezinfekce.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. Pravidelné větrání se provádí opakovaně,
krátkodobě a intenzivně před začátkem provozu ve třídě, během pobytu venku, a to nejlépe
okny – čerstvým vzduchem. Klimatizace je využívána omezeně, je zajištěna její funkčnost
a dostatečný výkon.
 Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě
zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně COVID-19, a také
přiměřeným počtem roušek - pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt
COVID- 19.
 Zvýšená pozornost je věnována také úklidu a dezinfekci zahradního skladu hraček včetně
sanitárního zařízení. Před pobytem dětí na školní zahradu je očištěno její vybavení lavičky, parapety, madla u hracích prvků aj. Totéž se týká i dezinfekce ploch a venkovního
vybavení na terase v 1. patře, pokud se bude tento prostor využívat. Pravidelně jsou
kontrolovány a doplňovány hygienické potřeby v zahradním skladu - mýdlo v dávkovači,
jednorázové papírové ručníky, dezinfekce na ruce.
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Článek V.
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek č.1 Školního řádu nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy, je účinný
od 1.9.2020.
Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději
do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.
O vydání a obsahu Dodatku č.1 školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí
na třídních schůzkách. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách mateřské školy
www.mssafarikova.eu a zpřístupněn v tištěné podobě na hlavní nástěnce školy. V případě přijetí
dítěte v průběhu školního roku jsou zákonní zástupci seznámeni se Školním řádem nejpozději
do 14 dnů od doby nástupu dítěte do MŠ.

V Ostravě dne 28.8.2020
Bc. Lenka Šebestíková
ředitelka mateřské školy
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