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DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU č. 2
vydanému 1. 9. 2017, č. j. 75 - 2017

Pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19 na základě metodiky vydané MŠMT
17.8.2020.

V prostorách mateřské školy
·

U vchodu do MŠ bude připravena dezinfekce na ruce.

·

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou
dobu(zejména předání, vyzvednutí dítěte) a nevstupuje do tříd.

·

 ezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna
D
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla) dle stanovených pravidel.

Pobyt dětí v MŠ
·

 pobytu v MŠ budou přijímány jen zdravé děti bez příznaků respiračního onemocnění
K
(kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií a vykazující alergické projevy, je třeba doplnit
potvrzením od lékaře, že dítě nemá infekci.

·

Před vstupem do třídy si jde dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (20 až 30
sekund).

Při podezření na možné příznaky COVID-19
- 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.
- Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je mu poskytnuta rouška a budou
kontaktováni zákonní zástupci dítěte pro bezodkladné vyzvednutí dítěte.
· V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID – 19 postupuje
škola podle pokynů KHS a informuje zákonné zástupce o následných krocích.
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Děti s povinným předškolním vzděláváním
·
V případě výskytu COVID – 19, při kterém by došlo k uzavření školy, mají děti s povinným
předškolním vzděláváním povinnost vzdělávat se distančně.
Podrobnosti k distančnímu vzdělávání budou v případě uzavření školy uvedeny na webových
stránkách. Uvedené náměty pro vzdělávací aktivity budou vycházet ze školního vzdělávacího
programu a budou předávány prostřednictvím třídních mailů nebo webu školy.
Průběh a výsledky vzdělávání budou probíhat dle dohody mezi třídními učitelkami a zákonnými
zástupci.

Tento dodatek školního řádu pro školní rok 2020/2021 byl projednán na pedagogické radě 25.8.2020,
nabývá účinnosti dnem 1.9.2020.
Jaroslava Chládová

