Provoz školy ve školním roce 2020/2021
1. Provoz školy
Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu a v souladu se školskými právními předpisy.
Provozní doba jednotlivých budov:
Barevná školka – E. Beneše:

06,30 – 17,30 hodin

U Šípkové Růženky – J. Holuba: 06.30 – 17,30 hodin
Sedmikrásky – U Jeslí:

06,30 – 16.30 hodin

Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou
stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohyb osob
před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídě.
Zákonní zástupci nebudou vstupovat do tříd, pedagog bude vycházet na chodbu.
Pokud, zvláště u nově příchozích dětí, bude pro adaptační období (měsíc září) nutné, aby
zákonný zástupce do třídy vstoupil, učiní tak pouze s rouškou.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů, kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod., ale je vhodné těmto příznakům
věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit následující postup:
 příznaky jsou patrny již při příchodu dítě do školy. Dítě není vpuštěno do budovy za
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 příznaky jsou patrny již při příchodu dítě do školy a není přítomen jeho zákonný
zástupce. Tuto skutečnost neprodleně zákonném zástupci oznámit a informovat ho o
bezodkladném vyzvednutí dítěte. Pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu,
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole.
Neprodleně mu bude poskytnuta rouška a dítě bude umístěno do předem připravené,
samostatné místnosti. Současně budou informováni zákonní zástupci s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí dítěte. Dítě opustí v co nejkratším čase školu.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, které rozhodne o dalším postupu.
Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit
„ oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit
pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).“
Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které
jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
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Pedagog zajistí, aby si dítě ihned po příchodu do třídy mateřské školy umylo ruce (20 až 30
sekund), vodou a tekutým mýdlem. Pro osušení rukou jsou používány látkové ručníky
Pokud se děti budou zdržovat ve třídě mateřské školy, je nutné ji často a pravidelně větrat,
minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
3. Průběh a organizace předškolního vzdělávání
3.1. Adaptační zahájení nového školního roku
3.2. Přiměřený vzdělávací obsah – formativní hodnocení
3.3. Distanční vzdělávání – poslední povinný ročník předškolního vzdělávání
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd)
nebo z důvodů nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny
dětí, alespoň jedné třídy.
Mateřské školy mají povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí ve třídě, která je organizována
výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného
pracoviště.
Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich
podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují
v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zůstali součástí jedné třídy.

4. Školní stravování
Školní stravování bude probíhat běžnou formou se zvýšenými hygienickými opatřeními. Důraz
na nutnost mytí rukou před odebráním stravy. Neumožněn samoobslužný výdej stravy.

5. Úplata za předškolní vzdělávání
Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:
 V mateřské škole stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou
podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení
provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje
vzdělání distančním způsobem.
 Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnutí o snížení nebo prominutí
úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.
V Kralupech nad Vltavou dne 27. 8. 2020

Mgr. Pavla Kicková, ředitelka
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