
                                 Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160 

 

Obecné informace k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 : 

  1/ Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 

       školskými právními předpisy. 

 
  2/ Od zákonných zástupců dětí není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

  3/ Zákonní zástupci, popř. další osoby vstupují do vnitřních prostor mateřské školy s nasazenou  
       rouškou. 

       Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření. 

       Nejpozději však od 1.10.2020 dojde ke změně předávání dětí, tzn., že dítě bude předáno  

       pověřenému zaměstnanci mateřské školy před vstupními dveřmi do budovy školy, tak jak 

       probíhalo v měsíci červnu 2020. O konkrétním termínu této změny, budete včas  

       informováni. 

 

  4/ V týdnu od 1.9.-4.9.2020 budou ověřovány a aktualizovány kontakty na zákonné zástupce                                               

      dětí, a to včetně emailových adres. 

 
  5/ V období respiračních onemocnění se v mateřské škole neuskuteční žádné společné aktivity pro 

       rodiče s dětmi, a to z důvodu omezení koncentrace vyššího počtu osob. V následném období 

      /jarní měsíce 2021/budeme vycházet z reálné a aktuální situace. 

 
  6/ Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do mateřské školy vstoupit ! 

 

  7/ Každé z dětí má k dispozici v případě potřeby 2 záložní roušky, které jsou uloženy    
       v uzavíratelných sáčcích s konkrétním jménem dítěte. 

 

  8/ Pedagogové průběžně zdůrazňují dětem zásady osobní a respirační hygieny/kašlat a kýchat do 

       jednorázového kapesníku, který neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce/. 
 

  9/ Pokud jsou příznaky respiračního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do MŠ, nelze ho  

       přijmout! Výjimku tvoří děti s chronickou nebo alergickou rýmou, které mají potvrzení od               
       lékaře. 

       Pokud se příznaky u dítěte vyskytnou v průběhu dne, dítě bude izolováno od ostatních dětí, bude 

       mu nasazena rouška a okamžitě budou kontaktováni zákonní zástupci k jeho bezodkladnému 
       vyzvednutí.  

 

10/ V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je mateřská  

       škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS. 

 

11/ Distanční způsob vzdělávání v mateřské škole : 

       se týká dětí ze II. třídy mateřské školy, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, a to za    
       předpokladu, že chybí většina těchto dětí/nastavené formy vzdělávání – obálkový systém  

       tištěných materiálů s pokyny, popř. využití emailu/. 

  
12/ Typizace výuky v souvislosti s výskytem covid-19 : 

        

 a/ prezenční výuka : karanténa se týká pouze omezeného počtu dětí, nepřekročí však 50%  

 počtu dětí ve třídě, možnost nepřítomným dětem, pro něž je předškolní vzdělávání povinné 

 poskytnout vzdělávací podporu na dálku. 

  



 b/ smíšená výuka : karanténa se týká více jak 50% dětí třídy, kde jsou vzdělávány děti s povinnou 

 docházkou,  povinnost školy zajistit distanční způsob vzdělávání, dle možností školy a jednotlivých 
 dětí. 

 Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání. 

       
 c/ distanční výuka : zákaz přítomnosti dětí, kterých se týká povinné vzdělávání v mateřské škole, 

  povinnost školy zajistit distanční způsob vzdělávání. 

 

  U dětí na něž se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání nemá mateřská škola povinnost   
  poskytovat vzdělávání distančním způsobem, ale je vhodné částečné distanční vzdělávání založené     

  na dobrovolnosti a reálných podmínkách.     

 
 

 13/ Platba úplaty v případě mimořádných opatření 

1.   Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou 

      nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

 
2.   Pokud dojde k uzavření školy, a to na základě rozhodnutí KHS, bude stanovena  

      maximální výše úplaty poměrně ponížená podle délky omezení nebo přerušení provozu.  

       Totéž platí, pokud bude délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a    

       to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.   
 

 
 
 
 
Poznámka : aktuální informace související s covid-19 jsou umístěny na nástěnce vlevo u vstupních 
dveří do mateřské školy.  
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Rosicích nad Labem 26.8.2020                                                                       Dubánková V., Ř MŠ  
 


