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Dodatek  č.1 ke Školnímu řádu Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav 

Č.j.: MSL 137/ 2020-8 Účinnost od: 1.9.2020 

Spisový znak: 1.2 Skartační znak:  S5 

Změny: 

 
Tímto dodatkem se upravuje činnost mateřské školy vzhledem ke COVID-19. 

 

1. Prevence šíření infekčních onemocnění 

 

 Do mateřské školy nebudou vpuštěny nemocné osoby - především s příznaky infekčního onemocnění 

a teplotou 37°C a vyšší. Pokud učitelka zjistí při příchodu dítěte respirační onemocnění a teplotou 

37°C a vyšší dítě nebude vpuštěno do třídy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce. V 

případě, že není přítomen zákonný zástupce dítěte, neprodleně tuto skutečnost učitelka oznámí 

zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí a odchodu ze 

školy. Dítě použije roušku, kterou má povinně ve svém sáčku v šatně a je umístěno do izolace s 

dospělou osobou do doby příjezdu rodiče.  

 Dětem s chronickým onemocněním, včetně alergického onemocnění je umožněn vstup do mateřské 

školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – doprovázející osoba doloží lékařské 

potvrzení.  

 Děti nemusí nosit v budově roušky. Zaměstnanci používají ochranu nosu a úst s vyšším stupněm 

ochrany nebo respirátor dle nařízení Ministerstva zdravotnictví a KHS. Tato nařízení jsou 

vyhlašována na základě epidemiologické situace v republice. 

 Rodiče a děti používají desinfekci na ruce ráno při vstupu do MŠ, rodiče dále při každém dalším 

vstupu do prostor MŠ. Před vstupem do třídy si dítě pod dohledem doprovázející osoby umyje 

v umývárně ruce. 

 Není možné, aby dítě do MŠ přiváděla či vyzvedávala osoba pozitivní na Covid-19 nebo osoba 

v karanténě. 

  Škola zajistí desinfekční stojany a desinfekční přípravky. Dále provádí časté větrání a dodržování 

všech doporučených hygienických a protiepidemických opatření, kam patří časté dezinfikování 

povrchů (podlahy, kliky, spínače světel, baterie u umyvadel, splachovadla apod.).  Řídí se tzv. 

semaforem pro oblast školství.  

 Zaměstnanec s příznaky infekčního onemocnění je povinen školu opustit v co nejkratším možném 

čase. A s použitím roušky při podezření na nákazu virem COVID-19.  

 Učitelky dětem zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny. 

 Školu v případě výskytu COVID-19, kontaktuje KHS. 

 

2. Organizace činností v mateřské škole 

 

 Počty dětí ve třídě nejsou omezeny. V případě potřeby škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci 

přesouvání dětí mezi učebnami a v dalších prostorách školy. 

 Konání obvyklých akcí pro děti i rodiče jako jsou divadelní představení, besedy, sportovní akce, 

výlety během celého školního roku budou probíhat, v závislosti na aktuální epidemiologické situaci 

podle „semaforu“ MZd a pokud KHS nevyhlásí mimořádné opatření pro dané území. 

 

 

 



 

3. Distanční vzdělávání 

  

Ve školském zákoně byla novelou č. 349/2020 Sb. s účinností od 25.8.2020 stanovena pravidla pro      

vzdělávání distančním způsobem. 

 Povinnost školy poskytovat distanční vzdělávání dětem s povinným předškolním vzděláváním, 

pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény 

znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí ze třídy, která je výlučně pro tyto děti nebo 

chybí většina těchto dětí z celé MŠ. 

 Povinnost dětí je, se distančním způsobem vzdělávat. 

 V případě, že se zákaz přítomnosti ve škole týká více než 50% dětí, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, vzdělávají se tyto děti distančním způsobem. Ostatní děti pokračují 

v prezenčním vzdělávání. 

 Pro omlouvání absencí v případě distanční výuky platí stejná pravidla jako u prezenčního vzdělávání.  

 Distanční vzdělávání v MŠ Laurinka bude probíhat formou off-line. Učitelé mají od rodičů e-

mailové adresy – předáno na schůzce rodičů, na které budou posílat materiály k distanční výuce. 

Materiály budou v souladu s tématy ve ŠVP. Rodiče, kteří nemají možnost internetového připojení, 

si budou moci materiály vyzvednout vždy ve středu, během úředních hodin ředitelky školy. Jsou 

uvedeny ve školním řádu. 

 Pro všechny rodiče budou rozpracovaná témata na webových stránkách školy. 

 Po obnovení prezenční výuky mohou děti přinést vypracované pracovní listy, výrobky atd. do MŠ – 

zpětná vazba. 

 

4. Úplata za předškolní vzdělávání 

 

 V případě uzavření školy na základě rozhodnutí zřizovatele, KHS nebo plošným opatřením MZd, 

ředitelka školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo 

přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že 

mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 V Mladé Boleslavi dne: 31.8.2020                  

 

 
 
 
 
          Mgr. Zuzana Nečásková 

           ředitelka školy 


