INFORMACE
k zahájení školního roku 2021/2022


Podle aktuálně platného ochranného opatření MZd, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým,
velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených
výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po
vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí
extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.
Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby
setrvat v samoizolaci.



PO PŘÍCHODU DO BUDOVY ŠKOLY PROVEDE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DESINFEKCI RUKOU A PO
CELOU DOBU PŘÍTOMNOSTI V MŠ MÁ ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY.



Zákonní zástupci se v MŠ zdržují pouze nezbytně nutnou dobu (předání dítěte paní učitelce,
vyzvednutí dítěte)



DĚTI SI PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY UMYJÍ RUCE A PROVEDOU DESINFEKCI RUKOU.



Po celou dobu pobytu dětí v MŠ paní učitelky dbají na dodržování základních hygienických
pravidel (mytí rukou, zakrývání dýchacích cest při kašlání a kýchání, používání kapesníku, apod.)



DO BUDOVY MŠ NEVSTUPUJÍ OSOBY VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO NEBO JINÉHO
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.



Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí
a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného
zdraví).



Pokud dítě bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění již při příchodu, nebude mu
umožněno účastnit se vzdělávacího procesu v prezenční formě. Pokud se příznaky onemocnění
objeví v průběhu dne, dítě bude izolováno od ostatních a škola telefonicky informuje zákonného
zástupce, aby si dítě bezodkladně vyzvedl a kontaktoval praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.



Pokud u dítěte přetrvávají příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel), které jsou projevem
alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a
dorost.



Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.



Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z
důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí
alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomné děti na distanční výuku po dobu trvání tohoto
stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.



V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem vzdělávání
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to
organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem studijní podporu na
dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti se zapojují
na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

